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اللفالم.وكلى0011ْ.يس!يحالمسريفلب.ولح.."
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الكبمرصبعانهالعلياللهبسم

وا:ستهلالىتوطمة

بكثيرأنظروأنا...تاريخية-نقديئرذيةونقالمقدسالكابمحنالكللماتهذ.!رت

وأصحابايهودهنبمضوحتىميحيينمنالدراتمتاعدلأمدماءوابخةاطنينمن

دثق.بمدارصوفامحتيطفولتيهراحلخلالمنوذلكالأخرىالذاب

المقدتللنصوصالموضوعةوالدراتوالاطلاعالقراهةمنصنواتلهأ!تماوهو

اتزامالأوراقهذ.خلالمنذلكمحرحاولتومد.الموضرلمنفىحولالنقدمةوالدراطت

ئمرةكانتمذالقارىالطصتوعلاتيالنتاثجولعل4امحرضماكلفيوذلكالإمناع

الحمولمدرمحلىوذلكاتوفزوكتبهاوالمللالأرر!انمنلهحومحةاصتقراءومحرابهودهدا

نفهاالعقائدهذ.ممارروهنمخلفةوملفاتمخطوطاتعلىاظصولنيأومحليما

ديؤمنالأعسالتمصبعنبيدهدرصتكومنخربمأنيالعلممع.بعفهمضاررها!أقلام

.مكانكلفينور.والله،نومحهكانمهمابلأتاثمى

دوقالعلعيوابحثالعقل!كيمعنبحثامحاوكاليومأيديهمبينيخحاالج!معنيجد

.كانأي!ا.محدامطروحكلعنأيضاوبيداوالمبقةالقيةالأنكار

ترجخمدخلاالكتابهذايكونأننأرجو،الملصينمنالعيدةأهلمنأخوانيأما

الكتبهنبنير.مقارتووحهالاجازاتزيلاوحفظهكتابهمتدبسحةفيمفماع!هم

الذ.انئاهلاحقاالللةهذ.نفىمنخاصاكتابادصافردماوهوالطت

3!ر/.مارصأولالرساط

اترجمانتدريصعد
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للنصلكبك!خنيصلشى

هتراصمة

سرجماتووفقمختلفةوسلناتبكلاملهاوالرصاولللأناجيلقراءتيبعد...

الأصفاروخا!ةالرئييةالتوراةأسفاربعف!محلىأطلعتتدأننيكصا...متخالفة

خى؟هتاعدةولناتطباتالىواصتناداأقول؟والأناضيدمتفرتاتمعالأولىاطحة

الآراميةالاضتقاتاتونكففااليرالندرتعلممحرالعبرمةالىالرجرمحاولتمدأني

الفاضح.تصوريرفماللاتينيةرصزوبعض

المقدصةللكتباللنويةالصياغةأصلوباتقادمحنالابتمادمعاليوأ-مايخامرنيولعل

نأعلشااذاخاصة!الحقيقةالاالناسيعلمأنلابمكقالذأنهو-والمحيةايهو!ية

الهي.ويوحيبحيفملأنبياهكتابتهاتنبوالأضارالكتببعغى

وعلىتنزيلهاعند-تحاماخلوةكانتاليهوديةالتوراةأناثخصي-رأييوهوفلابد-

للأئابالتفصييةالأثجاروقلكللمللاثيرالتعدادذلكهنكثر-أنبياءوعلىمراحل

والأصماءباصبهابالتواريخوهذ.والقب!رر5?للأفرالاحماءوذلك-خافىوأفلبها-

فيالمقدسمنوليتمحرضياجاءتلانماتحاماغالطةنهيالأحيانأغلبنيوالتي

كتأبوككل-الأقلعلىناتوراة.تمجفوكلهبلاطاثلالمتكلرراطثووذلك.ثيء

لبعضذكرمعوالانانوافلقالكونأياتمنالعليمالحالقبألاءتذكيرمجردهيالهي

والتعديلانخبعضعرنتسريعاتووجودالمنطقةلتعاليموتمحيحكعبرةالقصص

الغلطهنكهذاكتابخلوضرورةحيثمنالواتعيقاربهاورهو..الأياممرلرغلى

الرحمنسلملونيماوالمقلللعلمواتحالفةالصارخةوالتناتضاتوالأخطاءالفاخى

مقدصةالاضاناتهذهوأضحتثفهجز+اتثكل،أضحتوالتيوالاضاناتواتعاليق

لبحثتحليلهعبروفاتضلاحقوكله.بينهماوضتان...أيضاالمقدسالذكلامهوكما

.والعلوم

أوالرحصبيلمنهوالمقدصالكتابفيوتصحححثومنمالردكانفربما

نأمالبثتواغطوطاتالذاكرةفيقاصرةضبهأومعاصرة6ماأحدكانتأنهاأوالاصاب

متنالراوجدلماالناخوأخطاءواتعديلواتحويرالبترمعالمقدسةالأصفارنيأدمجت

الثابتمنأنه)ذ؟الوصفهذاعبيصدقأطقاماوكل-ذلكوفير...تماماأونقد

)يهالمنومةلنبيمعاصرةوحفظهاكتابتهامثتلمالمقدصةالنبوبةالكتبمنأياأن

المنولةبالأضاربالنانما...المقدصالفرطبيعةكانتومهماكانعصرأيفيوذلك

الكهنةوحتىالعلماءوأموالالدراسةخلالمنيعلموكلناموض؟؟؟هعاليهوديةلبداية
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القصلكابتد!فيهراشى

حينالىالمقدصةوالأصفاربالكتبتعبثظلتالثريةالأيادأناليهود-أي-منهم

أخذبينوزلكثتقريباأعاههاهيرةتاطعةالأولالميلاديالقرننهامةكتابةاثب!يها

011لرد

...والحقيقةالصدقالايعلمأولايقولوتعالىصبحانهوالذه...

الأناجيلأوالتوراةفياييرانذرهوذلكيبقىولكنمحقهوجاءمماكثيراولعل

المنزلةالأولىصيغتهافيمجردةكانتالكتبهذهأنختاهاوارى.الأولىلأصولهوفيا

ذلكبعدوجدتوالتي،ذكرناهماالذينوالحوالإضافاتتلككلومنالتفاصيلهن

الزمن.منخبر

المقتةالكتاباتوتثكلتكونوتبلنانه،المقدصةاليهوديةالكتآباتحولأما...

نهايةحواليالاكتابافزشكلعلىالأولىنواتهاتاخلىلمالأيخرةذهذ.العبراصبةللتوراة

والكتتاباتبالتوراةهاي!مىاجممو2هذالكلحيث.اثانيالقرنأوالأولالميلاديالقرن

اليونانيمنئتقوهوايهوديالمقدسالكت!اباس!عليههايطلقوهوواليرةالنبوية

Bibliqaالابعالميلاديالقرنينمنتصفحوالياتقبنهذاأمحيدوقد.المكتبةبمعنى

يعرفالمقدسالكلتابأصبححيثطريةمنطقةأحباربعضخلالمنالعاثروالقرن

بداياتمنأبعدالىلهاغطوطاتأقدمتعودولا.الوقتذلكمنذالماصورسةبالنخة

.الميلادبعدالماضرالقرن

وأتدمهاالامريةالنخةهناكأنكماالبرايخةللتوراةالمعرونةالنخبعضوفاك

مخطوطأقدمهوالماسوريالنصأنالبعضوستقدهذا.ميلاديالابعالقرنالىبعود

.النصوصصلبفيتعديلاتبعدوالكتبالجحومحأتبمهوأخذتجمعوكه

نلاحظ)وسذلك،عليهصابقةواكانت.الماسوريلنصمهدتنقدتمرانكتاباتاما

بينالأ!عفاربعضبقدصيةوالاكرافاليهوديالمقدسالكتتابلاثباتالطويلةاليرةهذ.

.(ذلكفيالانانومدالزمانودور،الطوائف

ونقذلكتملقدبلالانجاميطبمهابعمليةْتكنلم،الأضارتقينمحمليةلانمذا

نفهاوتفرضاللطةلنقىالكاباتجمغتخضعلمجثمتاينةوأنضليةاختيار

.الفوةبنذ!

ذقدتقدالأخرالبعضولكنالوسطىالقردنوالىتنخالكاباتبعضكانتوقد

هذ.محلىحيكاهداكتثانهاتمالتيتمرانمخطوطاتتوجدلملوهذاكليةتماها

عليهااتبليقمحدثوهتفقدوللأصولكن!امحاموذلك،جيعاوأمدمهاالكتابات

نانذلكدرفمالكابهذامحبرذلككلوضتناولمعالمهااخفاهالجهاتبعضوحاولت

فيفهالاستفادة!جببليمكنلارثاتراثايبقىاليوماهفوظبواتعهالمقدسالكتاب

وكما...الأخرىالأدواتهعجنبالىبخباالمصادركأحدللمنطقةالمقارنةالدراطت

دوما.باقالبيتجبليغمنمقدبرحتماهولأثربقهدراستنا-ننلمعنيصرى
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اصىلهكبل!3فىمرلهى

ال!هوديةالكلتاباتانتقادمعردأو!طيحأوتقغهدابحثنالواعيهنلصولعله

بينا!تواةالعقيدةمصداقيةومالتاليوحفظهامدوسنهال!مقةنتدنامحرومحرهاوالمحة

.الأخلاقومكلأموالمدقا!يربذدربمهافي!ملمحتدةوكلديننكل...جنباثها

وذلكاللوا+هدا!تالمنضويةالجمامحةأوالفردمالككأعدةالمناتوكلوالاشقامة

د!وحه.جوهر.فيلد!امبمومهوفيصامانلصهوهوأوالافباالعدالة!يقضد

الىيؤديربمامافكرمحنأوليةتباشيريحملوأنهلابدكلنمهصاد!نيهذهبفكلل

بعواملعملاضوضهامعاتعاليمبعفىالثومهيدولكنالدار!نفيوالعالةاطلامى

وأالعليةأومن!هاالمنطقيةخاعةالمنالطاتهنالكثيرالىأ!تمدالفنرةرمعدالزهن

لمن-مقغالقاركاان!ظحد!يما.ومصيحهاالرصالات!د،وجودهعمحقلاالمتحلة

والتصحيحوالو!هالتح!مفيدْطاتهاتدوالميحيةاليهوديةالكتاباتإن-ثاء

هلامينتلرمغمدىرمحلىمريةأكادمنوالاضافةوالبتروالحذفوالتمحفوالترميم

الملحينكابالانزلكماعا!قباقالميصلوىككابتماماوفاببقولمالرطنين

رسولمحمدلمحفوف!اوذلكصلامحبأيمناللريخمرةومحبر-والدي"القرأن،

صافبعقلالكتابهذاقرأصنامرارمعهذاكرمنادالىالاسالوحيمحننقلاالا!آ

.ايوأ!عةالبخاصةالأصعدةج!حوعلىالمتحرةاجلز.نجواحيلردية

...العليائلهب!فنوقتهنييصدركاباالتوطةفيأطقاوكصاالفكرةلط.وضورد

الاليةالبلافاتبملالفاحصةالموضوجمةالنقد!ةالعد!ةوالدراصةالحتوالتمبة

والتثر-الدمحوةفطقأوالواضحة6معةالعدجانبامانحناداذا-الماديةالكتبني

الصبرقارئيمنوأرجو،والبرهكوالدراصةبا!ةوذلكأسلفنابماالامرارمحلىنصل

اثيءجهلومنوتمتلواتجصارونوروعدقحقوالذ.حد4اراعدتجكوات!ث

.51عاد

وسلام

لرصاطا

م!!

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



هدخلى

القهيم:بم!+هالقهمنال!ب

لقوصاةوا!عبا

لي!ثوواش!
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التالية:المباحثوسثملالمدخل

المقدسبالكتابوالتعريفالقديمالعهدتقسيماتأ-

الفالبةومذ"اهبهمالمقدسةللكتبوالمعيحييناليهودلاعت!ادمتفرقات-2

الختلفةونصوصهاالتوراةمخطوطات-3

اليهوديالمقدصالكتابتارمخفيتاريخيةهـلمحة

الأخرىالمقدصة.العبرانيينكتب-3
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العدسلكل!لار!خنيهرلض

4المقدسبالكتابوالتمريفالقديمالىتقسيمات7ا.8

.مكانةذيتدصنصمنيهودمنمايعتصد.هوالمتدسالكابمنالقديمالعهد)ن

.ككتابورنجيةخامةدينية

التالية:الأجزاءالىنيقم،القديمالعهدتقيمأما

ثم،تكوينبعفرتدأوهيpentateuqueالحمةموضىأوكتب:التوراة-ا

.الاثتراع()تثنية،التثنيةثم،العد!ثم،اللاوبينثم،اطروج

م.قالعامنالفرنمنلىظهرواالذينالتنبثينمنلجمومحةتنسب،الويئالأضار2-

هما:تعمينالنالأنحارهذ.وتقم..مقالثانيالى

،الأولوصوثيل،والقضاة،ايثر3أضاروسثكل،المتقدهينالأنبياءأضارأ-

وانني.الأولوالملوك،الثانيوصموثل

،حزتالوضر،ارمياوصفر،أشعياضرومكل،المتأخرينالأنبياءأصفارب-

،وحبقوق،وناحوم،ويخا،(يونى)ونونان،ياوعويد،ومحاموس6وكوئيل،وهوشع

ؤملاخي.،لزكريا،وحجي،و!قيا

)أثالوالأمثال6)القسو!لمالمزاميزوتثكل:وافكحةالعرأضارأوالكتابات-3

وهي:الحصىالمجلاتسثلكما،العطيةالكتب5أحياناهد.وتمى،وأيوبلجحان(

وهي:الكتبمايسوتثكل،وأضير،والجامعة،أريا6سومر،ورامحوث،الاسا،سد

واثاني.الأولالأباموأخبار،ونخحيا،وكرا،دايال

البروتانتيةالكنيةلدىالمقمدةالأسفاروهيمفرا)93(الأضارهذ.ومجمع

بابمنباتوراةبثمدابكتابسميومد.الكاثوليكمحدكهـكصاالىبهايمبلوبعضها

ماريخيا.اتدمهاأنهكماموصالنبيكابأيثهرةأكرهاوهرالكلعلىالجزء)نراد

.)نمل(أجاناالاصحاحوسس())صحاحاتالىعاوةالنرومتم

:هكذاعادةتكتبوالآماتوالاصحاحاتالأسفارهذ.الىللرجرمالكتابةوطريقة

.8الى3منالأيات،الثانيالاصحاح،النكدبنضرأي3-8ة2التكوين

تتخذولم6منهاوأضط،الهاواصف،مراراوبدلتعدلتالكتبهذ.وكل*

ابارعليمححدالأضاذاليهمامذهبمحلىالملادبعدالأولالترننيالاانهاثيضكلها

الجحيعمنبهاالمعترتاطمةالتوراةاضارالىنبالأضات.لليوعينصرةمحننقلا

مقرتكبرهووما،بهمعترتهرنيماثديدا.اختلاناواديحيةايهوديةالفرقاختلفت

عنالقانويخةالأضارمفهومحولتختلفهذايومناحتىالثرتةالكيةوظلت.به

بأيلايحظى،والرابعواثلثالثانيعزراوكتب،مني8فصلاة.النرسةالكنية

بعضلدىباكراتلمحظىلكنهابرومانبئة(أو)كايولبكبةالنرسبةال!ةفياعراف

الرتة.الكناند

الفرقبينكبيرااخلاناأيضابخد،اليهودلدىالمقدصالكتابالىنظرنالاذا
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الفصلكلنبندخنيكللئي

صفراليهايضيفمنوفاك.اهامامحدومرنضاطتباياسناريزمنمنفهناكاليهودية

اتيالأصفارومحدد.الثديمبالعهدالموجودةالأخرىبالأسفاريؤمنمنوفاك..مرنم

.صفراوكرونأوأريعةومحرونثلاثبهايؤنون

الماولةالتوحيدبةالدياناتكتبأتديممنهوالمقدصاليهوديالكنابوعكل

وتبلينالأنبيا!أله!هاوبطريقةنفهاللههوهذا.الكلممؤلفأنالمؤمنونوبتقد.الثلاث

*الروحألهمهمرمماسربأتلامكتابتهاتصتتدالواتعفيالكتبهذ.أنرفممحنهمباضرا

والكبن.والرسانيين7والكهنةالأحبارمنالمعلقونمايقولهعلىالقدص*

الرطلةمعاصرلىبأيديتددنكانتكتبهمأنعامةوالميجونخاصاليهودوستقد

وفيةوالتلاميذالكتةأيديمحلىنخهابعدأوباشرةالهيكلامعنكنايئالنبوية

تممدذلكبأننكللم!نهذاةمايقولونهعلىالتوراتيةالأصفارماغويهوهو.للأمول

يتعلقيخحاوخاصةوالتقوىبالورعلهمثهودأناسبايدلىأوانفهمالأساءبأيدي

القرنوخىطوبلاصلاصداظلالذيالذهبهووهذا،المحمحيىرسالةبمعامري

.الميلاديثراثامن

وجمغوالجديدالفديمبعهدمهالمقدسالكابأنمؤمنامازالالناصمننالكثيروعليه

و!دقبأمانةنقل،الحدثعينعنوتبيراالالهيلتبلغويخاكانداصحاحامهأسفار.

لالىطويلاالأعتقارمذاصادوتد.منالطةأورما+أوكذبدونوالرسلالأناءبأتلام

والأيحل.اتوراةكابةتاريخالحققيالنقديلادتا!يخالميلاديكرالثامنالقرنحدود

وروابةلأسباتلهاخضعاتيالطويلةالميرةحولالدراصةهذ.فيمماسنعرضهجانبوهو

لعددخضعأنبعدعدمدةولقردنطويلةتار!جةمرحلةمدىوعلى،المقدسةانصوص

الميرةلهذ.صدىالاالميحبةأومنهاايهودبةاتلبةالمذابوها.اتربحاتمنكير

اتريخ.عبرالطويلة

المقديمىهللكتابوالمسيحيةاليهوديةاصحاباعتمادمقارنة-2

وضوحا:أشدنا!النات،الجةبالمذابمتارنةايهودحولها1

الميحيونيعنصدهاوالتيالقديمالعهدمنالكتببمضفدصيةالعبرانيونيرذضذ!نه

جميعهمهابمانقطسفرمزمحلىمتقفونوعم.الأناجيلعلىالابقالمقدسالكتابني

...والأمثالوالتارمخوالحكمةوالثعرالنبويةالكتب

الذيالمقدسكتابهمضناليهودكتابا!هاجعلىدرجوافقدالميحيونأما

رصالةونيهلاحقوجزءالقديمالعهدوهوالميحيحتبلغعلىصابقجزءالىيقمونه

بماصفر34الىمنهاالبهو!بةكامكالأضارونمل.الجدبدالعهدوهواللامعبالمح

وهيوغرهادانيالضروتتةاليونانيةوأستروالمكابيينوباروخوسهودمتطرسيانيها

يعتمدونها.المجينولكن،منحولاوشتبرو.اليهودمايرفف

ابروتتانتبخلافوالأرثوذكىالكلايويكعنداكحالاكرالمقدصوالكتأب...
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لعصلك!بككنيهرشق

جمهعالهاوشعنونالقديمالعهدمنايهودبهالأترتاتيالأضارصتطوناللى!ن

.الأخرىالمخةوالرصثملالكب

وصينديفمأنفهماي!ودبينتختلفولنهمهأصفار.وعددالمقدسالكابنصحتوى

ينهم.!ماأنفهمالمح!ينبينوأبخراالم!حعين

أوأراميةأويونايخةقبايتةمحنهامترجحةأعولاتعتمدالمعحةوخاصةنالطوالف

الجدلمننرمحاخلقمما؟كتابهامبحو3فيأاجزئياصاهسبععنيةاو+معنةأومحبرت

الباراتهنوالم!صودواللاهوتالعتدةثكل!انليواتألثلالأعولحولواثتاق

افتراماتالىأدىوربما.شلفةلناتالىاترجماتمعددمعخاصةود+مهاوالأ.لفا!

انزيخ.محرطوملاثارمحتاوريونزاعشقاقثارليكونكلعا!قرقولاهوتوجدلكرى

البار:محليمحمدوحب

وأضهر،مخلنةومذابنرقالىالمللأصحابهنكيرهمايهودانتمط!د.."

النموعى:حولخلاتهواخراقهاكانرجماواتيالتارمخعراليهوليةالفرق

البران!ة.6اتوراحببكلترفرنوهموالكبةالفرمون-ا

أضاروهورأياكصاالمثدصالكلتابمبمرمضنخاصكابولهمالامربون-2

.تاطسةهوحما

،عادوقبأهلم!رانمخطوطات)يهمومر()المدميرنالماموقيرن-3

الأيخلروهم(قمران)منارةالمحتالبروعشطوطات)الأحمنون(الأسنيون4-

الأطهلر.

للعبرايين.مخالفبهموهلىخاصةنخةولهمالذ(الى)-النتراءالابويون-3

.)اثعبون(الهيرو*يونأوالجلطونأوالفحونأوالننلأونك!

اذذرون-7

الثعم-8

"...الفرانالن-9

رأ!نا،وكماالمذبيالاتراقأعولمحلىوكرضح5ذكرنا.الذيالتعدا،تلومن

محرانيينالىال!هو!فتمنانهالعموموجهمحلىولكئ،!هوههةفرقلعدةمواجدفهناك

التورا(حولاثتلاصممنذْالعداه.وذلكقي،لونوهم.أتلةوهمو!رفي،الأفبةدهم

.م.ق!ومحاماببليالنفيبعدالمكوت

ازدادتذلكومعد.وأخياروصدوصبئنركينالىالمحقيالعبراكوناختلفثم

ذلك.وضرالأصينعينالىاضافةومرائةرصايةنركيئالىالفرق

هيالأولىاعمةموصأسفاراىالمحقجمعناهاالتوراةأنهوالأمرمحنيهعاوالذي

الذمنالبرايخينبق!ةبخلافوذلكالامريونبه!ترتوالذيصا.لونالوحهدالكتا-

والتيوف!رهاوالمراثيوالحدةالثروكتبوقمصهمالأنبا.كباربأخبارأيضابقرد!
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النصلك!بدادخضمرشق

الوحهدالتبهيتقطإلحتهوصأضارتكونومذلك.الامرفيع!ح!رضعها

الأشوريباططمكوسةالبرانةواتوراة.طوائفهمباخلاتالهودكلمحلنيهجمعالذي

تطبقاأئدأنهاممصابانلصودلاشل!هوديةأقلةوالامرمون.القدآوالرمعرالتطو

معمابدمناخوانهممحئمخلفةتطقيقدصونوهمالهودبقطمنوالثامرلنصوص

.(1)وجالومدن

خلاحمة8

الكاصحبتختلفمقحاتمحدالفديمالعهديقع:أفهالقولبمكنوكخلاصة

لا!عزفونوالصدوتعينالامرمينمثلالفرقومعض،سفرام!ب!عترنونفالمود.اهتفة

وناةيدكرالعثةضرأن)رفماللاممحليهموسىالىالمنومةاطمةبالأضارالا

..الخ(.دفنوأينهوص

واثريمة.،والناموص،اتوراةاصماطصةالأسفارهذ.محلىومطلق

بأكحلهالقديمالعهدمحلىاتوراةلفططلقوقد.الكومةال!سةتنياتوراوكلحة

رأينا.كماالكلمحلىالجزء)طلاقبابمن

ا!تلف!ونصوصاالتوراةتمخطو!مط-3

فانهةتحامامفقودوبضهاضاالأخذتمركلاواتيالمكنوسةانورلةمخطوطاتلوحو

محلىال!اتللكتاباتنعد.نيبوكايكر.ما!لىمحلى5(جاكوب)ادمون)بكذهبومما

كانلتدبلللوراةفقطواحدنصفاكككنلمالبدابةفينانه،الحديثالعلمضوه

الأمل3علىتواجدتتقريباالميلادقبلاثلثالقرنففي:اندوعىفيتعددفاك

فياضخدمالذيوانص)الماصوري(اهققالنص:وهيللنوراةاليرىللنصهدونات

ا!مة.موصأوأصفاربالامريالعروتوانصاليونانيةالىاترجمة

الأمروهوواحدنصلتددساتجا.تواجد،الميلادقبلاياولالقرنوفيذلكبعدئم

.الأولايلاديالترنقيالاتملمالذي

اشثيااذاالميلادبعدالتاسعالقرنإلىتاريخه!رجعلتوراةمحرينصأتدملانهذا

وهيبقليلالمحلادهاتبلالىأصولهاترجعواتي!موامحامالمكثفةممرانمخطوطات

ف!ط.والكتبالأصفارولبعضوالأرايةبالبريةومكولةجزثعة

وفرون.لمراحلاصت!رتفدمانرىومحلىاتدوينفعملة

أساسيوئكلنهيالم!حبونعمومابتخدمهاالتيايونانيةالنصوصأما...

بعدالرابعالترنالى/نهاالأتدميرجعوكلاهحا.سناهومخطوطةالفايككمخطوطة

بالفولجاتها!سواقمادترجمةجيرومماموقد.اليوآحتىمحفوظتينوهماالميلاد

هـالعرتهـانرصةححلزىالتاصد:ت-يلمورىيمحقلأسالدتانورلا)حابمنطضو!-ا(

.ظون()هـمنسر/الن!عز-!ق()طدت
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لطصلكب!ن!لىمرنى

حتىيلكثولعك!قحدهااتيوهيا!صأوالريجالمعلاليالدرنحوالي7عم!اول

اضندتتدتكونأنهايخخكلاللاصنةص!مرسنصوصmIvر*!نصفهماعاW.الرم

.-لدرردالحلاسالكلنمناياو&للنواتتعودعبرهةوثحىا&

كل.ممومد.اليةبدههنم!روتوفيكلبتهاتتفقد،النعةاتوراةأما

بط!قةالاصكدرمة!يخةفيوةلكالونانةالىالعب!ةاتوراةنصصرجمةيووياجرا

ا!توياتبعضمعالجملةضكافيمةالعب!اللنويةباتراكبالاحقا+وهى...:فرت

مضالفينبالفاعلتجوعاالجحلةدرأصبدالةفيالفعللىمرا*حمثمقوالاكصاعمت

والكرالأعلاآأصاهمحلىهافضتتقدكصا.فذاكو"اعدماا!ونثىأعولبلىلك

lتvlاذأتالألفمقمن سملا!نيتبىأعلاهيودابريةو!متامماوالمعنوكةلمامهة

وذلكبرمةلورومماأمحلامأصاهالىبعدسما!ولتالبلراتوهذ..ا!وننىالنص

ومدصةمدلوللهاكلناترجحةوهد..معنعااواللن!ةمدلو+مهابدلكوخدتأصلا

فلمالذمنملهمينكثواأفهمالأجلرحقالنالمو،سقبر.نفها،البرانيةالتررا8

وهيالمعلادمبلالأولالقرناليتعودالبعةومد....أوالروالز!اداتانمدكلحق

المحهةالفرقبعضأخذتونهاالأطوبف!بةوهيالبمهنعةبانتمعروفة

نجوخدبفزواتالأصلةال!وراةثصرصضاع!عد.المقد-لكابثهاكاصلاللاحمة

ئانعة.مرةمةالب!الىمرجموالذىالفيالنصالابقلماببليدالينمر

مرجماتجانبالىو+!هنة"فقطبالمنىأوحرفةسونلأمعةطم!صهنخأتوفاك

...المر!ةأوالعر!ةأعول!اعن!ىأوابعفىبعفهاعنمنتلفةافرى

تق!مبا.واحدأبلهحةحابقصارفمواللاومةالبرانعةاثور*بينبمنةوالاخلانمى

وسعؤدي.اللنةبنضسصمتلنوساالهونمةاتورأ8عنمحتفالفة6التوراأنكط

فعلاحصلوكحاواللاموتةالعقلاصد!ةالمفايموتدلتفعرفيبنةاكرقاتاليذلك

..الفرقبينبعدصطشقاقمن

lدهودلجمعةلىلملاحط حدة:ثليمتلرةأصاهتحتصامرةمولناتلاعندرمة

.ب!وخوسنرواثثيالأولالمكلإينوضرط!لن

بدء:ومحودعلي

المكنئنلتوقىمخلفةأصولهانمرصعدةرفقالوديمكابدعرتءكحا..ه

الد!ننهياقررتاتيالرصعةالنصعنةعلىالموريانعىبدر8تطلقاةطنال!

ازدهرحينعلم("قربهوصسربعداى)المحبعدالعاثرالقرنحواليا!و،ي

بين!ريعمغطوءوأمدآ.أضعربنعثلةالىمنتمونوكلنوا"المورمنأثهرب!ةفي

وأتدأ.اتوراةملىالالأ!حتويوهو،الحبعد075-072ببننعطنخأولت

بعدالعاضرالقرنمنالأؤلىال!نواتفينختدحلبمنطوطوبو،كدلمنطو!

نيعدرتاتيالرAعننقولةنصالحايةالعبريالمتدسالكابنغأها.المح
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للنص!كبنا!مخنيمرلض

قمراننصالىإضانةحاسمبن!عقوبددمحلي(المح)بعد1524الةفيافيمط

انصفاك،المورمنانصفاكأنوكما.ج!عاوأصدمهاأمدمهاولعلهجزثىوهو

نصوصإرسعةهناكان!نضحوهكذا.اليوفافهةالبفةللترجمةأساسااصتخدمالدي

-02الموريالضا-:وهي5طيفاأوكيرااختلافاالأخرمحىبعمها!خلف8لتورا

اترجحاتنيجزفياضخدماللىيانص-04الاهرىانص3-،ممرانمنازنصوص

.(1).ايونانهة"

كيرافلذولهذا،الوبهمنعانىالموريالنصأنايومحةالربايخةالثرةوتذكر

بعدا39اوه073بينمماالفترةفيالضهذاتق!حبمحاولةقاهوااللاهوتمحلماءهن

1(هذيونامحنبيدوفبرالأملعلىفام0032بموسىمحصربعد)أي..المحملاد

لأخطاءونتبةالنا-بب!كونتدوانهالنصوصتثويهمحنالدراتهذ.وتخدث.

ما!بثهاثياتعيقا!ن!كاللىيانعىفيالناصخكدخلوتد05قعحداذلك!كونومد

ادخالمحلىأقدموالناخ.بعضأنبالذكروالجدبر.النصمنأسليااجزهكصح.أن

محقلا!!تفهرسرضةكانتالتيالتايربعضتحعنومحلىلاهوتيةتصححات

،.خط!ر،

أنهلهممايتراهىاتوراةنصوصهن!حذفواأوكمبواأنالناخحقهنك!نقد.

ومبديا،أ!رونان،الكابةفيالأخطاءجانباتركناالاةهذا..الأونقوأنهالمصلحة

حدومه.كثرةهع،تعصداأوتصددونكلمةمكانكلحة

القمرانيالنصهوأللوراةهوجودجزنينصأمدملانهذا:نقولوكخلامحة

أمنواأصينيينتاجمنوهووالأرامةالب!يةباللتينالمكتوبايتابحرمحطوطات

أصحومو.ترجمتوتداه!محماكفتومخطوطا!هم،بعدهممااللاممحليهبالمح

الىترجعناقصةومخطوطات7العثرالوصايابرديةالىاضافةلتوراةالأسولوأمدق

التاسعالقرناوالقلاسةكنةأوب.حصاديمخطوطاتمثلايلاثياطامىالقرن

المبر!ة.الملادي

8اليصديالمقدسهامتابتادتكلتاهـهخيةهة-4

اكلفةمدابهموفقالعهو!أصولحولصاندرلزالمييالدومي!انيرأيوحب

)يهمايذهبونمحلى!هوذالمعلكةأسلافافقطاصبحواالومالعبرا!نييننان"وتارخهم

)سرائل.مملكةانقراضبعدوذلك

ومتدصنالنترضةادلمكبتاماوهمتذكرلامعارتأملبفهم،مينالا!ايهودأما

وجبالها.نابلىأيوضيمجررآ

وقفا،ا!د!نا.اليومبينيوال!مجموصمعندالمقدسال!هودمحابالىعدنامالاذا

!لأالي،!ا-ا!ثالعلمفوهنيللئدتالكبك:بوكايص!مى-.)1(

تأمم!-مم!"!)ه"!ه"فله..
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التم!لك!بت!خنيمرش

اللاممحبموصمحنالقديمالعهدهايرو!أناقكلهنأتلوجدناصر!عةنظزبالقاه

الأحداثمجرىحولصواءتتركبيمكلالأاتريخيالواقعمعلاتفقالأولينوالأباه

يضنونبمفاثنهئاتراثمراحلنيخىيعرفواكانواالرواة"ولكن:الظهورتا!يخيو

التنرممثديدةوتعاليماثأحدبينالرط.بهدفوقلككتأبامهمملىواطيلاالأناتة

نقد.من26الى21هنالصفحاتْنيبوكايمورصمروطمماصاندرومايرا.على.")..

أصلنيحدثلاحكايئضكلنيذلكتتديمني!حوا"وتد(..الصيومةللكب

ضخماأققد.هاعلىللانجياءتطعابهموحىممانرمماالأصلأنولو."والانلنالمالم

تواجدهم.مالثىفيوذلك

بعدايلادقيمحرالثالثالقرننهايةفيالاالتراثلنقلالكتابةتتخدأولم

.والأ!ورىالمثولوجيالتمويرهنالكثبركانلانضفهيبتوأنرتتاملاتعالهمماكانت

لعينصرخةأوللتادمخوفيةمطلقامكنلمفافالكلتابة.الأحداثبروايةاخلطقد

.الأضكالمنثكللحينهاوتعوكماالحدث

وبلهجاتوبلناتتروننعةعلىمرمرمدىمحلىالقديمالعهدأصفاركتبتولقد

وضفهيا..جزهباالمفقوداتراثمحلىواقصاداومتايةمختلفة

نبثيريةلضردراتأووقعتأحداثبببالأصنارهذ.أكثرمةوأكملتصححتوتد

.قيعدةعصورذيونعليمية

نصوعى")عدادالىينتهوابأنللحتخممينافتلفةافطوطاتصحتولقد

ا!تلفة:النخمختلفالىاصتناداالتونجقىولو!بحلولاضهضيهوهيقوصطة"

وغبرجزميةوجحيعهاالعريةوحتىوالأرامتوالريانةواللاييةواليونانيةالع!يةأي

المعتصدةنخهاأوواصولماالمقدصةالكنبهذ.حولالاختلافاتمب!لمنوكان.مكملة

نفىاقحادعدآأوتجولحولبينااقراقااترتتبعدفيحاالميحيةالكناصمختلفأن

نفىفيخىللنصوصالمعتصدةاترجمةفيالكظص.ه!رأيحولأو!دمداالأسفار

علماه!رى.مختلنةواصهإداتنقدكةثراصةبعداهتقون)يهمايلىهبمحلىاللنة

.اخرىالىلنةوهنرالحذتالاضانةحقلهمكاننقداترجمينخىانهالد!ن

وذلكالأولالقدمالحهدنصأمابتقدممبرى!ولاتفاكأنجباكدووهكذا

جاهتوتمحيحترميممنوماضابههااقلفةالانتتالاتأواترجمةاوالنتلمحمل!ةمحر

عاما2م!ومحنيزسدمدىمنكثرعلى

الذينالكتابئاتالمقد!ةالكلتبصيافةنياشركأنهلىااللاهوتيونبوت

ااالذامنهلهمينكانوا

ثتفقد:النصهذاعنالالهيللوحيالكلليانفيمطبفيلايومفاذلكولكن

نيكماموصللبيمعاعرماهوومنها-اليو!يةالكلتاباتفيرأخرىمصادرومن

معا!ريهم-من)صائلبنيلأنياءالروماني-اليونانيالتارمخأوالفرمحويخةاطويات
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الشلكابتد!ليهرا!ى

معبزأئهممحنمصاثرمنأكرمنالأخبارتوامرتكما.الكبارالأنياءهؤلاهمواجد

المنالطاتمنالكثيررفم..الهينوبعوثينرصلاكونهمطىدليلذلكوفياقلفة

بأصفار.القدمالعهدنيلردتالتياتفاصللبعفىعتلاوالمتاتضةالمتيلةوالأرا.

والطصواتديلوالتحومرالتبويدجراءهربلقدصيةأخطاءهنيىوهذا.جمحا

والتنقحاتوتمحح!ءتريماتهالىافانةوترونأحقابهدىوعلىضابهالذيوالبتر

يعارضمماوكله.مالممايةروحبثوسهدفصةبحنتمتمدكلانتلوحتىاطتفة

المحةمحلىالاالقدتكبهلا!ويتعالىنالله.العلميوالنقداترسخيالبحث

مرتهانيالومحيةالربانهةضهادةأ!ضاوهذ.الانلنومحكلمدهننهوذلكوخلاف

والجدمد.القديم:بعهد!هالمتدصللكاباتويخحية

المقدسة8اكأخىاليهوديةالمبرانينكتباما-؟

النداسة.هالةفهاومنزمحونالاهرمونبهالا!عزتالتيالكتبوهي

الكتب:هذ.وتثكل

اتلميخعة:الكلتب-أ

فهايةحوالينلطيئأرف!دخولهندايهودياثبتارمخالتاريخيةالكتبنتناول

ولكن.ايلا،مبلالادصالترننيابابلىاننيدخىالم!لادتبلمحراثالثالقرن

محنفقلامحفوظدرنيبهموصىكتبليغمددنتا!خنيثتهاوكهالأرثوذالهودية

كتدوينولصالمقمودالنبيمنلاهلاهنصادذلكالكتبهذهمنكتابكلصاحب

.الزهانمنتدلاقدمدةبعدمحبلاخا

وخىمزلوجةروا!اتلهالواحدناطدث:تعدهةاخطا+المؤلفاتهذ.وتحوي

هعوالحدثالتارصختكيفجثمنبالأصاطيرمخلطاالتار!خ!بعلمماثلاثة

مامعلأهويةفطلفاتهنكعدلونكانوااللاحقينالكتابأناذاللاهوتةالضر!كات

صدقوحتىواتجلعغالمفدصالنصفيثدكدوتصرتمحاصمنالأمرهذا!حمله

حكا!اتءوأحداثثخماتواختراعالأعلاملأصاءتف!ر!اك.اتاهـهخيالحدث

طبةمينةبخ!ةمذ.اتمرتسلةتتوربما.التاريخةبالأخطاءمليثةانزمحةأضلاية

تمدرأنمتحيلةبجعلهامماأصولهامحنالبدكلبعطةالنصوعىهنجعلتولكها

الهي.وحيعنباثراتجلفا

إلطخين-اظدثالعلمفوءنيالمدتالكت-بوكالى!رمى:.كبفيلرفىتد-بينالاصئامات.

بدطيسد:تبمنهلد،تدكم!.لدرفيالر!ةانرتبنرنادص!ل!ل!3لارمنموالمالكلنت

مكرلأ.بورلأالمالر)هوا:ءلهدصا.الكبشللدلموا!دلنورلالراضهى
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لشيالكبنا!نيهرلض

دالاضاناتاتمكرؤالخاعادةمحمليةمعذلكتثبتاتريخيةانتديخةوالواهد

.(1).اللاحتة

انبومة:الكتب-ب

.م.قاثانيالقرنوحتىم.قالثاهنالترنمنالمتدةالنترةابمو!هذ.وتنطي

الىترجعربماوالتيواليونايخةوالأرايةالعبرتباللناتالمكوسةدانيالالبيرذساوثالها

عنواتأخر-الرذماهذ.ك!مبأرادوربما.المكايينمحصرفيوذلك،م.قاننيالقرن

بفرجالايمانتنذمةبهدفوذلكاطلاصيعادبقربمواطنه)تناع-بقردندان!الالني

.بالتدخلاتمخوكابوهو.!ب

حررتلقدبلابضرينقلاهذتهمخىأوالأفبياءبأتلامليتجمعيهاالكتبوهذ.

.مايبدومحلىأدلئكبلغلمالاحقةرواياتوهيفهم6محهدبعدمحن

والحكمة:الثعركب-ج

ونها.والأناضيدسيحانحكصةكتبمعابحوعاتلهذ.الأولالمقامداودمزايرولمحتل

طويل.حبرالنبيينهذينبعدنخمما.وهي..الاثادسد

lاهذاصتطاعكف،هووصالنا جتأسفارمنتكونوالذيلممحونهاتافرلجصو2

مؤلفداخلذلكعبرتجمتثمالتنعضديدةمصالرمنوأتتترونمدىمحلى

كتابيمبحوأنلاينفصمكلايكونأنالهائلالجمعاه!كلاصتطاع.كيف..واحد

التيالقداتالأسفارهذ.أخذتكفبل.المحينوحتىبناليتهمالهوديالوحي

محنوحياقطتبلغلمكتب-جيعها-وهيالاصأولهاالتعرضمحدمبمعنىلهاأضحت

!ومراتبعدوذلكوالفرةوالكهنةالكتةبأيديونخهاوصياقهانجهاتمدانماالذ

.)2(بوضرحذلكيلحظلهاناتدتارءوأي.نيها!ثدكدة

لمباطاصالفرهذان!نأرمياالنبيبدايات،.وهعالم!لادتبلالابعالقرنوني

.الزمانمنبقرنالعصرذلكبعدالاانهلاسضكلهيتخلى

ضديدةالأولىالخسةفالأسفارالبرمةبثقيقتهاالامريةالتوراةمقارتوفد،ولعك

الأجتهادفيبينةاختلاناتالىتؤدكيتدالصيافاتفياختلافاتمعالثابه

محدحدثعصالاتختلفالامريينلدىحتىالجمعطريقةكانتداتما.والدلالات

ذتزذيالنصوصذيبتبديلهوذلكعزراالىالتحويروسعزونبذلكيترذونوهمالقية

منوهو-حزتياللنبيروجاوركثاأصبحالذلىهووعزرا.م.386iعامبعدالمنفى

تواجدجثانفىنيايم.ق338عاموحتى-)صاثلبخينيالكبارالأنبياء

-اعد-وال!لماشدتالمدتالكبات-بركايصلحي:راجعا-

-بيروت-حنع!لد:نر-

الؤلف-نرجت-بممرالممارتدارط-اطدتالملمفرهفيوال!رأنوالافول8انورا:بوك!صرص-)2(

واحما!لم.ونلض)عرض"81!صالى17عىسئت.ب
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سصدكب!دمخنيهراشى

وهواتكوينلؤثالثةjروابتدلسالكةآقانتد.آق5!واولآحدودونذ.حزق!الا

وخىباطلقاطاصبالجز.اخمتوهيالكهنومةالروامةوأصمهامالجةالأنحارأدل

.والفقراتاتراكبمنفرمبامزيجااتوراةوأصبت-!عتوبالنبيموت

منبقرنالمحتبلكبوانتدوالثانيالأولالمكابيينوضرليمانالحكمةأضارأها

.تحدمدام.قانسعالقرننيتوإجدمدالحيمسلي!لنبأنمحلماالزمان

نيالاانه!سضكلهاتكتبلم-ايوآالهودمةكبأي-التديمالعهدوكب

الأضارلروجتوممصنتلونتوقدالكثي!ينهذهبعلىالمعحهيلا!بعدالأولالترن

...الملا،تبلالأولوالقرنم.ىالعاضرالقرنبيننيمامحديدةمرات

زميةنواصلوملىوتعدعلهاالكتاباتهنالحضمهذابكلختلطفالوحي،وهكذا

يدعلىلكوإبرمقابتعديلاتهااندوصهذ.الاولإسفلانملكايومولكننا.تجامحدة

.الظروتوحبعتجهممحلىالنصوعىمحالجواأظص

الا.يىالنموعىنيأضيفتقدتفايلأنالىبالإصارأالكابهؤلاءوسكفي

صفدرهمlني*اودوهزامروأضعاروأناثدلليمكالكلتبيثبننالبرانعيندلن،ابذ

وفها،6سيللاصرببوذادلكيهؤصينوطلينملكلينمجر*يعت!برونهاولكنهم.المتدسة

.والملوكاليهودآاطكاصلالاتكائت

هذ.ثلوذلكهثلاكالامرمينأخرى6لفطوكدطلتامرجودغرالت!قدصوهذا

لامنيوصفالنبينلنياليهوديلثبافلصاثيا.ضخصيةيرونبل،الكب

.داودهنأيملكيةفر!ة

والتارمخيةالعلمهةبالأحطاءمخؤمنهايأنجذأنالمرءشاءكيفناوالتوراة...

رصلأوصفزبابديتجتتدكونهامعتصاهاتاتضمما...والأنطروسولوجةاليلوجوية

اططأمحاثهالذيعلمأنانطقيأوالمعتولمحرمنأنه)ذ..ْ؟الهيوحيمحنباضرابلافا

.اللاهاسوحتىالقداتطابعتكشحبجصومحةفيخاصة

صاثق-الهيوحيمحئباشرأتددنلم-رأ!ناوكصا-الكبهذ.أننتنيلكفي

سليةوجرتبوهاتزلللاع!ويراكونهلايعدومالدكابل-اليوماليهودمذهبوهو

(.1)طولماريخسدىمحلىباتلا!هنواصة

.هوا-*ا-شق-اسمهـار-العدلمال!هددراتالدخل-اللرعليصد:ا!ضاراجع-())

اسدسهـالك!ىتعةالمحرتكرتهاللدسرالتب7لجطاناثبوكاى!دمىادكوركبالىافطة

الكالولكة.!ت

http://kotob.has.it



ولى:لأا.لبابا

النف!يةالنا!جفيُساحة

الق!ص:للكقآب

لضوصاةوالكقبا

لي!ثوراعن!

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



ولY+ابزء

اللغويةللأساليبالنقدىالمنهاجثى

وهصادرها8القوواةوهحقوى
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ذلك.ودلاثلجنبالىجناالمصادرمعددنظريةحول-

للنصوعىالداخليالنقد-

بينهما.المنيوعمليةتازيخيامتبامنةومخطوطاتنخعنالأخذْ.حول-

العهدوكتبمحتوىحولالب!حث)عن...توضيحتوجداولمخعلفةمتفرتات-

.واطروج(التكوينسفري:المقدسالكابهنالقديم
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المنصدكابنديخنيهراص

دروالنسخهالمصاjAOX,jنطرصولا

هححدالأصاذككنابالبوأالمطبومحةالكنبفيلردمماواصئاداتكاخمارات

*الكتاباتبوكايمورصالدكتوركتابأولدراصتها*والمدخل"التوراة:البارمحلي

أنه:ابعضأ!رد.ني!ااطديث*العلمضوءنيالماوصة

يلي،الإصراثعبتراثثمل3حاب،القديمالعهدأن:البريطايةالمعارتدائرةتذكر

لم،التوراة3باالمعرونةاطمةهوصأضارأنونذكر.كعيرةأخرىثعوبوتراث

محندماهواتوراةمنهاحبوأول،طويلةبقرونون!سهبعدكبتلانما،اللاممحليهيكتبا

ترجعالتارسخاهذومحلى.م(قالفسنة)حواليالكلتبةظهرمحندما،داو!مملكلةتكونت

الع!ثر.والوصاماوهوصيعقوبونبوءات،الأناضدبعضلثلالتيالمدونات

تم.م.قالتاسعالقرنأوفي619-229()طيحكأيامفيالميلادقبلالعاضرالقرنوني

الله.محلىيهو.ممطلح)طلاقالىتعودتلكروتصيةايهويالنص!رمر

.الميلادم.قائاهنالقرنفيايهويالنمىالىالألهيةالروايةأضيفتوفد

أضيفثم.()الوهمباسمنيهايذكرالذلأنالألهيميبالنصالروايةهد.صيتوتد

كهنةعنصدرلأنهكذلكسميوتد.الكفوتيالنصوهوأخرنصذلكبعدفيصا

.()القدساورشليممدينةفي(سابقةنتر-نيلجماننجا.)الذيالهيكلوبالذاتالمعبد

)يكتبجوضيايمىوالدي،يهرذامنطقةملكتامعندما،يردللتوراةذكروأول

ولمالتوراةمننخةعلىكرجث،م.ق622ضةاله!كلنجاءبتجديدبوضياههـأأيضا

.قواطام!الادصالقرنينفيبابلفيالبيأءشاءإلاكثريعةبالتوراةالامحنرافيتم

)بنتلأيوس(اطمةموصأمفاروهيالقديمللعهدالأسفارأقدمأنلمجدوهكذام

بعثرةموصوناةبعدكتبتتد،التوراةاسمعليهيطلقوالعي،

فيالكتبةيدعلىذلكتممحندمام.قواتاصالعاشرالقرنفيبدألهاتدوسنوأول.قرون

.ولجمانداودمملكة

اغتلفةالنصوصهذ.توحيدي!ولمضاصعااختلانابينهانيماالنصوصوتختلف

نيوذلك،جدامتأخرةنتزنيالااللامعيهموصالىتنباتيالخسةللأسفار

دائرةوتقول.عاموخمم!تألفبحواليموصمحهدبعدأي،الميلادبعدالأولالقرن

ذويأناصيدمحلىمختلفةعصورذيكتتالقديمالعهدأسفار)ن:البريطانيةالعارف

اختلافاالعبر!النصعنيختلفالمعتصداليونانيالنصانثم.وقباينةمختلفةثقافات

بعدالرابعالقرنالىايونانيالضومرجع.الأصفارمختلففيكثيرةزلاداتونيهبينا

عنالقديمالعهدمايروله)إن:البارومحمدبوكايوحسبم(033حوالي)أىالميلا!

تقريبيبثكلالالايتفق(والأصاطوبعقوبداحاق)ابرايمالأولينوالأنياء،موص

علىوالحيالالأناتةيضفونكيفيعرنونكانواالرواةولكن.اثللاحدالتاربضابخرىهع
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الفدسلكابكا!يخفيهوانى

ثاالأحدهذ.نقديمفيبمحواوتد،التنو2ثديدةأحداثبينيرطبحيث،مروسامهم

..،والانانالعالماهلفيحدثلماحكايةضكلني

مجمومحةبل"مكة"أنه:لرىالفهرسعلىنلقيهانظرةالمقدص،-سكفيالكتابماهو

عثراتالىوتنشب،ترونمحثرةمنأكعرعلىتمتدأنهاذلك..جدامختلفةكب

الأخروسعضها؟بايأراهيةالمقاطعبعضمعبالمب!مةوضعبعضها.انحتلفينالمؤلفين

ومجصومحةاتارسخيةكالروايةاختلافاالأدبيةالفنونأثدالىتنتسوهي،باليوناسة

.،والقصةالثعركةوالقمعدةوالصلاةتوانين

كبيرعددظلوتدومحرر!نلمؤلفينعكلهيالمقدسالكتابنأصفاروهكذا.،..

.ياندهم"كانااثبلأنمنفردينيكونوالم-حالكلعلى-لكنهممجهولامنهم

عملهممعظم....دينوعلماءوادباءأناسنتاجمنهوونيجهاالتوراةعملدإن

تقيحاتضكلفيالقراءفعلرلودآثارتحملوهي.الجحاعةتقاليدمنمتوحى

لا.ايأهميةأوتليلةهامحدالىالنموصبعضعاكةاعادةشكلفيوحتى،وتعليقات

قديمة.لكتبوتحديثمفيرالاأحياناماهىالأضارأحداثبل

مدخلفيكلامهم-اليوعيةالردبايخةمن،اللاهوتعلماءمن-الباحثونوسواصل

تاثلين:،المقدسللكتابالكونيةالفرنيةالترجمةمنانقولالمقدسالكتاب

لاللعالمنظريةعنيمبروهو:إسراثيلبثقانةالعمقفيموسومالمقدسوالكاب8

."الكليوالثعبالأفرادمندعفويةفعلومردودومؤساتبعباداتبلمنظمةبفلفة

ومع،القد؟الرقشعوبصائرحضارةمعكثيرةمثركةنقاطأإسرائيللحغارة"إن

طابعاالخاصإسرائيللتارلخلأنمقدسكتابفيثيءكللامرحالقديمفالثرقذلك

.1()الأسفارهذهلنةكلفقدفربدا

اببلةالملححةفيوالطوفانجلجاشقعةبينلابهوجوهعلىديفوالأباكةوقد

ذكرياتعنتحدثتالنرراةكانت))ذا:بقولهذلكبرروقدالتوراةفيالطوفانتطةوبين

تدالوراةكأنتإذاوأنه،والفراتدجلةبواديوتعواحدمنأكعرأومخربواحديل

قدالدينيالك!مبأنهوالمألةجوهرلأنلايهمذلكف!ن،عالمبةكارثةأبعادضخصت

والحلاصالإناننجثوعن،الفه!رحمةعدلعنأزلةبتعاليمالذكرىهذهحمل

.Iللحادلالمنوح

مختلفةعصورفيكبتالقديمالعهدأضار)إن:البريطانبةالمعارفداثرةوتقول

عنيختلفالمعتمدايونانيالنصانثم.متبايةمختلفةثقافاتلذويمختلفةوبأيدي

.الأضار"مختلففيكثيززصاداتوفيه،بينأاختلافاالعبريالنص

والإفاصةالتنقحمحميةدان،طويلةتروناايعتمرتالكابةأنعلىالجحيعوشفق

دار6.1-0991-ابرمحلي!حد...الوراألدراتسدخل:كابعنالمقطفاتهذ.!موعةوتلبصعرض(1)

دشق.-لفلما
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للنصمب!غفيهرلنى

اتررا.ضفحولالعاضجعلالذيالأمروهر..محلمألفهناكراض!رتوافذف

الاءممحلحاه.ashكا!روانمارىالي!و!علماءيؤكد.وأبم"الزهنعلعهعفامد

1(.)

8للنصوص!ديضالنعد-2

فيابخوتجارىاهك!:بأنهنرىبانفدتنزيلاالأضارأتدآعلىنثمروكي

وأن،فرونبعد.كتتوأنها،موص!كبهالماهـلموصالأضلراو5اتورلىثبات

تجالت،وأزمنة،مختلفةمحهو*نيوالكابالأجارمنمختلفةكاتبكاتهاقلاواالذمن

منالقديمالعهدمبكلاىبث!دالكابمحلىيصح!كاوهدا.نبمةنروئ!لنات

االمندسالكاب

لأباتنيمحلهاالاقنا،كمالعيوالممالروالمراجعوانخالتواريختعددن!سةوحول

يمةمعلوماتبوكايمورصوكدلكابلرمحليمحصدالأضا!ألر،نتد،اتوراةنموعى

الكتابعلملهكان1854علمبحلولأنهموضحا8،ال!ورالدراصة"المدخلكتابفي

التوراة3باالعرونةاطصةالأضاريرجمونخاعةبمورأالفديموالعهدالمقدص

هي:رئةساثرأريعةإلىا!سة(موصأضارأواثرمة،)انلموص

:الريانص-أ

هذاكبمد.يعتوببمرتونقيالمالمواعكاطلتةبدهعنانصهذاوتحدث

.جموذامملكةنيالملادفيأنصالترنيانمى-

الالهس:النمى-ب

ومحاصتها)اصالل(الثلامملكلةفيكتبلأنهالامريانصأحاناهـس

.م(!قحدو،)فيايلادتبلالثامنالترننيانصهذاكبوتد.الالز

.)2(آ.065iضةحدو*نيانملنألحمحومد

:(الاشتراع)مخةال!ةضر-ج

065ضةحدودفىيهوقامملكةفيكبومد.والموانينالرائعنط!كررضرومو-

الكتني:نص!إ

!رجع5الملا!قيواطامىالادصالقرنفيالكنةفمرل.حبامنتالفومو

.)3(محزرازمنالىعلمةبصور6

انقدهذايؤكدومماانهالمصاثرتعددنظ!يةحولألرررو!صابوكأيمورمى!رىنجما

مممر.إلملأتدار-ا-طاللدتاصلبلت-وركيص،بىعن)71(

.!ا-اط-بدثقال!لم*ار-اللدلمواسانيا)!راتالد!كل:مدميسه(2)

اسص)..ا،!لبتالر!ةانرصة/الحدثاللمضر+فيالتدت!تالكانمتهءكئمررمي)3

.ر&-اولهـلر--لصءت
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سمىثك!بطسنيحر؟ضى

!حتويآذالتوراةمنالأولالفروهو-التكو!نضرفيبخبالىجنبانصينوجورو

بهو.أحدهصاكب)ذ:الربتمبنيمخلفةخا!ةعلىانصينمن.ه!منكل

بخبالىبخاقلادثيننصينعلىيحتو!التكوينففراذا.بالوهمالثانيوصب

الفلاليالنصالىالوصولحينالىاتدوسنمنطويلةزميةمرحلةخلالوذلك

ايهوتالوثعقة:التاليةباياصصا.وتمىمقبرلةمصادرارلعةهناككانتوتد-.للتحرير

دتد.وحد.موصكنابفيوذلكالكلهنوتيوالنصالتثنيةوصفرالألوهميةوالوثيقة

:أمححاراالوثاثقهذ.)محطاءنئالباخونأفلح

.ابخوب(مملكةفيحررت)وتدايلادقيالتاصالقرننيال!هويةالوثهقةتقع-أ

.اصاثل(جممل!حررت)ومدبقيلتار!جاأترب!يالألوهيةالومقةاها-2

يرلن،أخر!نبح!سةوفاك.ايلادقبلالثامنالقرنالييختياتثنيةسفروأما-3

.الميلادمبلالابعالقرنالىنتميأنه

الادسالقرناي،انفىمابعدأوانفيمحصرالىنيتيالكنوتيانصواما-4

.الميلادقبل

."بوكالى-م..سابقهمرجعمنةو92ووص5:تا*بوكايويصف

وفي..تقديرباقلتردنثلاثةمحلىاطسةموصأصفارنصلمحريريمتدافنبهذا"

الوثيقةونيمصامر7-ملاثاليويةالوثقةفييميزأن3!أ.وللوثز.اصتطاع4191

حاب"روونوهذا،تعةالكهنوتيالنصونيضةاتثهضروفي،ار!عةالالهيعية

كثيرا*أنالىالتفكيروصلقىماأكرنترةوفذ.،محررينثحانيةبينالموزمحةالاضافات

مبنفترةوفياتوراةخالجمليوازيهالهاكاناطحةمومىأصفارقوانينأونوامىمن

اطمةموصىأصفاررواياتمنمحددادلن؟الوث!مق"هذ.الىالمنوبالتارمخبكير

سكل"بمثكلةالاهتمامعلىيدفعوذلك،تدماكثرأخرمصدروجوديفترض

محلى!ختلطالأمر)نبحيثاتعقدهندرجةمحلىمحدثذتدوائكلة)ن."التراث

"...الكل

موروثةأتوالهنتمتدكاناطحةموصأسفاركتابتكونأنيتضح.وجمذا..ه

الىبخاج!عوامامارةوضعوامحرر!نبأمدياحذق.يزأويقلثكلج!مهاتممختلفة

للعينتارفي،مركةوحدة!جادبهدتالرواياتهذ.ضكلمنومحرواوطوروابخب

عنالموضومحيالبحثالىانحدثينقادتأنضأنهامنقنانرةوأخرىمعقولةأمورا

الأثلةأكثر،الغوصنقدموىىس،اطمةموصأسفاركتابوبعطي.المصادر

،اليهودياثبتاركخمنمختلفةتراتفيسربهاتامالتيالتعديلاتمحنوضوحا

الأجلاتلقتهاالتيوالصوصالفهيالتراثتعديلاتعنجليةأثلةيعطيكصا

ثمالبابليالنفيمحندالمكوسةبأضارهاأتلفتتداتوراةأنالبعضومقول0005الابقة

الامريين،اليهودقولوهو،لاحقايافتهاأمحدت
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اللدس.لكبندخلىهرينى

توضيحيضبكرول3-

منا1الىاهنالإصحاحاتنيالكهنرتيدانصاليهويانمىتوقحتنمل-8

واللالب:للعدداضافيملحقهعاتكو!نضر

.الاصحاحالىالأولالرممثير

جزمينالىأحاناه!.وتني،الآمماترممالىموصبينالموضرماننيالرقمث!ر

أوبأباظرفينالمهماثلر

:ايهويالنصالىالعاءحرت!ير

الكنومي.نصlىالالكافحرفومر

أكة2اصحاح-اةأك-ااصحاح)ك(:ها!ليالجدولمنالأولالطردني:ئلا

.أ-4

من4Tالآيةالثانيالاعحاحالىالأولى!ةVا،الأولالاصحاحمنمايد..."

.الكلتتي،انصوهوالمتدتالكبنىالمورالحاليانص
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أشدسلكبن!لخنيكلسىاْ

لمسرمةا-حليجمة-حمن
11)يه12

-،2،)4ب()24

!)32(3)1(؟

)!(6)1(،أأ.

)ء(ء)!6

كا.)3(7)1(7

له)ء(7.

)مصل(!1()ه7)7(7

7)11(!

7)12(

7)13(716(1)

)17(7!()ءا7

د21()7)18(7

)ثر(7)ء(7

!ل1(2)8(4)7

.ي()8

)3(8.ى81

8)،18()12

د(1)813

ي(ب)ذا8

د91()!)14(8

8.0()!)22(!

)((9)17(+

)(9)هـ1(

98()01)+

()0115()8ها

!01)23()!(ها

01)03(()24اه

،01)32(.)31ها

11)()1(اا

!)32(11)15(اا

اتارفي؟مدىومحلىقبهمنيانستعديلنعبأنيمكنهدامنأوضحتصويروأي

)1(.و33د332أ:صصابقهرجع-بوكاي.ممحنهأخوذ"حدل!

-!ا:ق.ا-ا-!مريلارتدارلدرلفعرحةترت-اتثالملمفوهنيدلمدتراعالتبلت()1

.صابظ-بخك-متيضالدحنالرحومالختجرتأحدتطتترجدكط-ال!رتصرح!هوت
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لعدسلكبلكفيمرلصى

32131j33,(1(ص-سابقصجع-بوكاي.معنمأخوذ"جدول:حلنه

:دوالعداللا!ينءاشافيملحق-ط

ونقثازارزلمانأفردهااتيا!ةموصأضاربقةحولالمصاررتعددجدول...

:)2(الموضرلمنفىحولالتاليالجدول

هيى

صعرال!

-ح-لبة

-ء4-حلى

وهن

،:ا-هـ

كلأ.22اب7بأ7ءا.712.6:اكل

هـ:كهـا.!ة-ء

-27هـا9:

هر-مر8:21ء15.1

:1711-8-

:اء.مام12

-18ا.راا:ا-72-ا13

،1:ا-!كها

15:ا!موصهر

مضونع

-باب!

1:1-31

ةاءا2

تصصا:؟

0:522.

هردا-71101ا.1،.31ا،1ء:7

اء31سا:8

2ءهلأ.1-7ا8:

31-32صء-!7-ا:51

و!-3127-ابو11

هـمه؟:21

.12ب!ا1":13

ا-6ا5.داا:61

15:!ر

.233ا-ا1:2

ء,02!ا22:15

+طرا.21ء2لم8مه14ءاء:

-؟26:1

مه21:كل

ااءا.هء

212-3:

!-D2.17.91-12.ااكذنم-ا

ء26:34

13:ق.ا-اطبرالمعارفدارللطلفعرتترت-افدثالعلمفوءنيالتدتالكاباتراجع)1(

.سابظ-لننحتيخالدحنالرحومائخترضةاحدتلجعةنوجدكما-ال!ريةسرجهولا-

:مرالىموا:عىص!ممر-/ىعروراحمدت:شازارزدن:ظلف...التدمالعهدنتدتاريخمحن)2(

138.
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امصلك!!اد!فيهرلنى

.1.17وءا".ا.و2طإإاثمخ

ك!-؟"ددحر-8112!!مر-7!

ء1015مت04.13

؟-كداحلأءور

ا!مر-؟4بهم!ا.مو!:ثب!7

كا13ABA2716S3-3.اائ

25-33ك!لمهـا32:

%1117فىدخاكاا.

كزءا.21ء

3+.ا؟-؟23-د17.91-1اب4ا.ا311د7

با!.10،1-فى11يباثفى

-9211-23L332-U

ا.هـا.!-ءا.2تا

تم92:1.15

ا-؟ا.ء،17-!.عا.كلأمر:

طممزه!-ا9دخ!هـ137

؟كب؟"7"5"مي

مر-!تىا.-وائ2

ب!لحرا8ل11؟ئ

S16&1.D2-1؟د

ء؟3613:

لمحهـى.اا!1،اب3.افثبه7

ملى!ص

ء1!:

خب

سغرب

ار:"ا

كد:8ءد*ء

ص!.اصمثت

ااء:كو

7جرىاصمئ

.كبكب.ابمه:

!و:ء+

اطا."كا.صزامه:

الافاني:الملحقحولهلاحظة

أما.الأكةعلىللدلالة:()هكذانقتطبن!تبعهالاعحاحمحلىيرهزالأولالرمم

كلحدالىنثر)-(الائار))أماأيئ،كلمنمقاطعالى.(-فترمز..ْب،1)البارات

النقد(تدمتطع

ميهو!

38ه72:هـ2

مز!وءئللىا؟ا.ءاا4:فى

13..1!ههإا؟.:

A28-34م!

.13.27J92-31-47:1AA

1-27:مه

!ص

ا.صىء!هكلا
بوا!2

ء16!7لدءافى

7:01!ا.كة-"

!يم

:311.3A4757هـ

و7ورصا2":

تربابفى.:.

؟.:ا%".؟ءا.؟ا-ثر

:ام!اكه

ثثخلأا

:ا.د!حكرمه

مكخ؟ايث

نخ!

ا:11ءا.؟ا-را1024

2؟اءا

22د,1ا49-5؟:مب

.م!721:صب

معنوكل

تحث

هزحممهدا7-ومد+هـ:

؟؟.الرا.1م!

ا3-12!كخ

تد

717001-1:ا

2:23--25

.،:2ء

ثإاثبثز-13,91ا7:
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ءكلأالها":هـا

أءا؟9.4-7

ورءده!ا:15

:"ه11

هـ!212-ثي!ي:12

:21ء13

12!ةا.اب."ا،ااا"اده:14

13مرءثينمملى

؟كبداا.هـاباب!13د:"16

ا:ا-12هـ

5!-ء"-*ب15:2

:1-11.32م!

للسلكبكد!خفيهرلئى

!بمحلا

!ة:ها-س

ا:اصا

كب!ؤ12:ا؟ء74

13؟17ءا

ااءا:3ء.هـ!.7"ا

--له?63!ب

:ء5"؟ا

17:ام!ا

!ا:13-+

15:15ءا

1!12فئم

:3181

32

-23؟ا,ا,33117:كب3312.14:ا-كلم

ا-!مو

ملاحطة

اتتنت:الفرداتبمض"ضح

اتدودية،الث!يعة:اثا

لتوراةالمقصدالرسميانص:!راالما

تل!ودية.ضرائعمجسو3:البراما

للتوراةاتداولةانخة:فوطلاسا

اتفر:دراض

134-138عىمن-المدبمال!هدظ!مخ-ضلزار.زعنطخرفةجد،ل

!12ط-مربم-سر

ا-؟ااكلا8:

ا2*!

قا.مه12:ا!!7

1A43.1S

:ا-2"1؟

ابه!همه-!ا:هـا

61: I1،ابا6-13ةكلI

-!ا91:1

?

31:1-17

مر:!ء3

كلا!
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صكل!وبغ

صكل!م!

:11-14!ة

21:21-31

!بئصجع-ض!رار.زلكعنعلا.

طبن()عرجع.أل!ومصي

المسلكبلىفيمرينى

15:!رعر

اب!تص؟ا:7

!ل!ث

*دوركتى"؟ءة"ا

ا.16:ا-127!و

*-!ر

32ء؟اكلنرا

!رنةح

ءاةة

ى:اءا.س!مر-

طلافىييا-+

Ammصمر

كرككىي1ا،1-7ا:13

تا2

-14:1.52.701.26-92،

!يه!

3؟حمقىا1.6:هـا1،

17.01

1.22-92-فى:1مة

اءاااةن

ء:كو

31-ص

16-18.91-33فى2

3؟حر
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ني8الفابزءا

العلمانىالمفطورالفقدي

فىركيولوجيا

الفاني8ا!زءهنالأولالمبحث

،التوراةسيةبقكالمشرو!القبول

الرقيماتوعلم
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انقدية:المناهجناحيةمندراسةا-الباب

الأركيولوجي:العلمانيالنقديانظور-2جزء-

:والرتيماتوالتماتالأثارمحلممحلىامحتماداهـ-مبحث

ايأضارصيةبقداثرو!القبولات!ية-

.التوراةعناتقديىهالةنفينظرية-

الجوار:فيالمقارنةالتارمخيةالدراسةعلىاعتمادا-5بحث

.ايأ!وريالتارمخمنجزءالتؤراةواعتارالكليالرنضنظرية-

كلها:الآنفةالمعياتمحلىاقماد-3جزء-

تارمخيتراثمنجزء)التوراة:الثخصيورأيناالتوفيق!يةاهاولاتنيخلاصة

به(العبثجرىمقدسحابوهيمعقد

.لامبلاماتضواهد-

عامةخلاصات
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النصلكبنارخفيمرلنى

افىركيولوجيالعلمانيالمفطورالنقدي

مستقاةواعتبارهاالتوراةعنالقدجةنفي:الرتيباتنظريةعلىبناء-ا

بوميرو،جان05المنطقةمنعليهاصابقةمصادرمن

القديمةواللناتالرموزوفكالتنقياتعلمعلىبناء:اثروطالقبول-2

كثربأتوامأحاطالذيالتراثمناستفادتتدجزئياالتوراةانواعتبار

."كمثالتاشاسهيل"الأب

الرقيماتنطريةعلىبناء8اكأركيولوجيالملمانىالنقدىالمنطور

البابلية.

مابينبلادنيالأثرمةالتفياتمكثفاتالىالاضنادأوالابلةالرمياتمفهوآان

الاستناجكمثراصهاوضكلاهكلاوضعرمماوعلمنظريةهووغرها.الفراتوحوضالنهرين

نأالىارصوالدالأثارورجالالأحبارخىأوالكيينوالآباهالملماءبعضمحندمنه

محتوىحتىأووأسلوماروحامايابههالهاالمقدسالكابنيالمروبةالتوراةأعول

القصصنياووالثريعاتالقوانينمنجملةاضقاهفيأوالمقاطعبعضفيسواءوذلك

الحاية.الوراةمارةمن7هامايكونتدمحتوىوضنطريلتأديخمدىعلىوذلك

واحدةدنعةففهنرضمقدسبنتاجليتميالرئييالأصلوبهذاونقناتوراة

المياكةمنطويلةمرحلةالتدوسنعصليةتطعتلقدبلللانياءبهموحىالهيكنمى

طويل.تا،يخمدىوعلىكفبأطوبوربماالجوارمنالأصتعاؤوربماواتديل

اببلةالحضاراتفيمايوازيهالها-الرتيمماتمفموموفق"الوراةنممالر

ومعروتالمنطقةنيمثرةوعا!تهاتمصهاكانتركلاواتيومحرهاوالأكاديةوالأثورت

طورتثمعنهااخذتتدالأخيرةهذ.تكونتدوالياتوراةتدوينعلىسابقةوهي

نيالحضاراتمنالاصتفادةعمليةبعدحذنتاووأضانتالقمصوطومحتالفاهم

رمماالذياليءوهوالقصصويعضالعبرانينماريخحرلانظرباتبعضلتفردانطتة

ثتت.شفلميتراثمجردأنهأوحيهامفقوداكان

باتةكانتوالرالْديناثمبلادمنمخلصتواجدناطقفيالابقةفالحضارات

القديمةوساللفاتهوجودةمازالتوخوارقلأبطالوسيروعقالديةدبيةأعولاكصا،ني

بعد.ني!االتوراةفيمالردمتطابقشبهحدإلىسابوهي

الألوههنفيالىالعلعاصينمنالأثريةوالتقيباتالرتيساتنظريةأصحابوسذهب

عماجزثاولومأخوذابرمتهيعتبرونهبل،ايهوديالمقدصالكتابعناصةالقدعفةأو

.قواجدةومفاهيما!ريةللألواحمساريةكتاباتمن-ايوممحفوظوهو-سابهه

انطقة،فيالائدةالمفايمفقطهيمصاررهمأنالتوراةكتةكونالىوشبونكما

صبقه.ممابالامتعارةلريتاجمجردوهواتوراةنيالتةاعإبدلاأنيرونأنهمإذ
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المتصلكبندخلىمرش

عنمأخوذةأساطرمجردليتالتوراةأنمفاد.رأيايعتمدأخرنريقاهناكأنكما

كونجزثيبحكلليقبلون)نهمبلبالعي!أوبالخالطة)صاثيلبنيجالرهاحضارات

بتأثرأخذ.تمتدمخوا.هنالكيركانلانيحتومهنيصامحدودةقدجةذيكتاباالتوراة

الكبأبطاللكونالااثبهوهاهذا.ومديبهاتهذيبهابعداجماورةالحضاراتهن

انطقة.نيو!عالدامتواجداكانتصههموأنبمجملهاانطقةعرفتهمأضخاصا

منطويلةبمراحلمرسريصاجهيبلطيعيالفوقبالعنىبابداعليتناتوراة

الهيةرصالةمحنتبلغدمحوتجوهركانلانالمغالطاتمنجداالكيروضابهوالردالأخذ

اذبي.موصمعوسدأتالمطلقللتوحيد.دمحت

مذبين:بينالرتيماتنظرمةفأصعحاب

صابقة.أصاطرعنبأخذهاوالاعتقاداكوراةمجكلعنالمطلقالقدصيةنفي)ما-ا

نيمحرهامحنبأخذهاالاترارمعللتوراةوجزئيةشروطةبقدصيةالاعترتأو-2

اتكررةصياك!طا)عادةعمليةمحبروذلكوتوسلهاوقصصأخبارصالأضارحوتهممابعض

.(البحثهذاذيللمقهومين)وصنعرض

سم!!ليطه:مرءكر-ل!كرول!يه-،

والرقيماتالأثارعلمالىاستناداالنقديابحث

بوتيروجلن-

محتوياتبمضبقدجةاثروطللقبولجنمومحلىكثاللأرائهصنعرضمن-)نا

واتنقاتللرهمماتدراستهخلالمنوذلكالآخربعضهاعلىالتحفظءاتوراةأسفار

والأكاديةوالبابيةالومريةللحضاراتالمحارلةالكتتاباتحولالراندينبلادفيالأثرية

صرفاعلمانيامجرىهارهأتخذوالذيصابقاالمجيالديندرجلالكاهنبوتيروهوجان

اللناتودراسةالرموزفكالىلينصرتالكيةعننهلالياواففصليأرائهاعلانهبعد

القديمة.الاههواللهجات

الكتابونثرمعهكريههونالللينأجرتهحوارخلالمنكتبهأوائلكروتد

وعنوان.02(لعامالأولى)الطبعةبدهقكنعانداروعنمخلوتروزترجمةبالعرسية

انحىيلخص.وهو..*المقدسوالكتاب*بابلهوبالعرسةبترجمتهالصادرالكتاب

.الآثاروعلمالت!نقيبنتلامجعلىاقصاداالنقدىللاتجا.الممثلالصرفالملصاني

وكيطويلتارمخالمقدسالكتابوراءكانأنهنلتصالواردةآرائهخلالومن....

بالممارمة:كتبتالتياذصوصمنالألافعثراتعليهتصادق

محاأصميثجوهمبمنثرهاقد-بوتيرواليههايذهبمحلى-الطوفانتصةفاكاف-

يعدلمأنهيجعلمماالتوراتيةالمماللةالقصةوضعتاريخعلىطبقةكتابتهاوكانت

يبدو)ذ.العالمفيتاركخأتدموثمابةطبيعيفوقككتابيقرأحينهامنذالمقدسالكتاب

.المقدصالكابكوزموكرانياتقريبانفهاهيالبابليةالكتاباتكوزموكرافياأن
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اسىلكلنب!غفيمرسى

بالحكليماهo;بيتالألفمقاربقصدموضر3ضكلفقد،الإنانأصلأمامحن-

التكلوينسفرمنالأولىالإمحاحاتحبكةتبدوونيهام.ق0791محمألفتاطارق

الطونانطرقيمحن)تاؤ.ثمفيومنالألهةعنناباالأولالانانخلقحيثمنوذلك

وجودإمحادةئمضينةبناهحيثمنالمقدسالكتابنيالمعرونةالكاملةالقصةوهي

ولهلى..الناءوعقمالأطفالوفياتتزايدمعسنةا07تبلغالتيالقصوىالمدةالىالر

ج!يهم.ومعنىأمولهميرونالقدهاءالنهرينمابين!انكانالط!يقة

منذوذلكرقيماتنيالجامالأحداثمعتماماتددنوالذاثرالثامركانتولقد

الكهنةتبلمنتحارصالعرانةكانتكما،سومردولةني3الميلادتبلالثالثةالألف

ولدينا-القدمفذالثاثرهذ.مورصتوتد.وأحلامرؤىمحبرالألهةرمحةلأضنباط

ليتالإمراثيليةنالدمانة.الانانيةمحصورأتدممنذدتيقةتقوبمات-بويروماتجولهمحلى

يدمحلىوليىموبىيدمحلىأولاتأسستأنهاتصورنااذاالاللفهمقابلةوفيرقطصابقة

وحد."*بيهؤالاالاهتامبعدمنصاعداالأنمن)سرأثيلصتلتزمأنه)ذ...تبلهاحد

الباتيالذسوى3)لهميكونلنالذينليهودبالنبةأهميةالأخرىللالهةيعدولم

الحصرية.الأحاديةبذلكمدمثنين

بعدأخلواالاسرائيليونولكن.الاسراثييةالديانةبداياتهوالدينيموصفعكل

لهمتثأوبدأتالهوانيةوالبادةالكنعانيةللالهةواصتلعواوالميثاقبالومحودذلك

بالأخؤالثرالوصاياتطالبهمحينفيهذا،والفقراءالأكيا.بينصارخةتامضات

الدينية.وفروضهمبواجبهمتذكيرهمالملهمينخواصمنفهمعدديتوانولم.والماواة

uiبالأنبياءالمصلحينمنأبرزهمدعيوتد،ضلالهمم.

تأكمابحالتبلاولىوحد.موسىالىالتوحيدنثأةيعيدبوتيروف!نوسذلك

وقومه.ضعبهفيدمحوا.ولاينكرالفعليالمؤصيتبر.

اتدمهيالأكاديةأنليتبرالمنطقةفياللهجاتاصولحولليعلقالكاتبومتأنف

الثالثةايالفمنواصداء.النمرينم!ابينبلادلغةوهيم(.ق27)القرنمعروذةلغة

والفيقيةالعبريةمنهاكانمتقارصة7لهجاتعدةعلىتوزعتالتيالكنعانيةاللغةظهرت

ثممكولةغيرلانمرنهالهجةيتكلمونترحالهمأْشاءالاصرائييونوكان.والأوفارتية

لفلطين.عْزوهمبعدلهجتهمالكنعانيينْمحناخذوا

مكتوبجمجموعهالمقدسالكابوان.ذلكمنعامألفبعدالأراميةعرنتوتد

منذاختفىالذيالأصليالحتوىومين.بالآراميةمكتومةحداثةأكئرمقاطعمعبالعبرية

القرننهابةمنذالمقدصللكابالمنتحلةأوالكاملةللنصوصريعودوالذيطويا!زمن

كثيرماءصال،تارسخناايةبدحولثبتالذيالكلاصيكيالنصويينم.قالفرين

نينتخيلهاأنيمكنالياتحريفاتكلخلالهتحتالمتلاحقةالنخمنعددووضع

بأنالحظبعضلهنصزعلىالحصولأجامنأنهبحيثبأليدللمخطوطاتالترجمات
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الحعسمح!بط-حعسصراص

كاملةدرا!ةمن-لاماعى-القياممننلابدتيلاولوالضائعالأصلمنترببايكون

بكابليىفهوجقتهادبياتمنالقدسالكتاباقتبىوتد....النصنقدمحلىتقوم

وأوالفريدطيعيالفو!الكلتتاببذلكليىانهكمافهب!لهامأهلا.أوضخماالذكتبه

كمايخهاالبثطولبببالجالرةالكتاباتمحنالأخذكاناد!ربما.جحيعاالكتبأتدم

.،هثلاابابليالبينتزفيلاحقاحصل

الألهةمتعددةعادةمنالانتقالانبوترونيرى،وتطورهااليهوديةالعقيدةلوحو

ف!نهومطلقواحدب!لهاطالصالتوحيدافرادعقيدةالىحولهانجتالتيوالآصاطير

تبليغالىالعودةمحبرملهمينووحيجمةأحداثتيجةتمقدانهلابدخارقعمل

أسطورلة.برؤىكهواستيضالتشويىضابهولكنهالقدممنذسابقامعروفاكانالهي

.رمز!ثكلدلوالرائعفيهبماضيءكلو!انعوأ!لمنغكاننالذ

حولأنهنيرىالرقيماتفيالتثابهةوالقصصارنفاصيللبعضالمؤلفوسعرض

الرافذينحضارةفيالموجودةالثقانيةالصلاتتبينف!نهاوملحمتهجلجساضإسطورة

اثانيالثكنيالمكتوبةالحارقالحكيمأسطوؤعبرالمقدسالعتابهنمينةومواضغ

.م.ق27موعامحواليأيم.قالثانيةالألفيةمن

باللنةحكاياتولادةالىأولاأدتحقيقيةأحداثعلىتاممةأسطورةوهي

كامبثكدونبابلفيظهرفقد،رابيححرعقدبهاعرفالتيالنهضةومع.الومرية

الثفويالفولكللورمناتتباصااوأنكار.هنهلامح)ضانةطريقعنالموادهذ.لجمعكر

اتعاهلنيمعاصربهمعتقداتمضيفاطريقتهعلىجلجامثىمغامرةنجاهامحادةطريقوعن

محفظولمباياكاديةملحتالكلالبهذابني.وتد..البثرعلىشاهلكفرضالموتهع

بيت.ألفوهيايومحتىالنصفمناتلالامنها

وأجاوفلطينصورسافينفهاجلجامثىملححةمنأجزاءعلىالعئورتمتدكما

مابلادضمالفيالحورمينوكذلكلفتهمالىترجموهاوالذينالحثيونتاهاحيثالصفرى

منه.محفوظةوتطعجنموولديخااللخصأوالموجزمننوعامنهاألفواالذمنالنهرينبين

الجامعةضرأواخرنينصاحرنيانقرأنانناالملحمةبهذ.المقدسالكتابتأثرمدىأما

مثلمثلهالفرهذاومؤلف،الميلادماقيهنذلكتبلاوالثانيةالألففيالمكتوب

الىاليفونزولالموتالأللحي!أخرىنهايةلايعرفالاهيينالأخرىالكتبمؤلفي

وحزينةوهنةحياةيخهايقضي*باليزول*بالعبريةالمدمحوةالموتمملكةفيالجحيم

.15(-.95الجامعة)ضرجلجا!ملححةنيكماتحاماومظلمة

اتوراةفيالواردالرثييالقمبيناللصبقاقوازيألي!*:أخيرابويرولوشاه

.النموص،مراجعةكدمتملأسلينوالأكاديةالومريةفيكعالجلجاهىالحورصةوفصح

للنصمحتملةأراميةترجمةمحلىعثرندالجامعةصفرمؤلفيكونأناحتحالنذاك

جلجا!ىروايةأنكماالاسارلهذابالانتراضلناتمحالبابليةنالمؤلفات،البابلي
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لللدسلكبتار!غفيصسى

جمحيخهاجماالمقدسالكتلبفيالوارتالروا!ةمعدبالضبطبخطو6خطو6مقطع

نفهللعمرزنهيعو!أخربابليمؤلفهوننهاالملحصةهذ.أصولولمل.الخاصل

بهامدتالتياللموفيوهي.الافلنخلققمةروتاتياطلرقالحيممعدةوهو

l هذاالىاضنا،هامونتحامالانهمواللىىاتوراتياتكومنسفرمنالأولىلاصحاحات

ابابلطوالمعطياتالنصوصينقلوالمالمقدسالكابوحبةفمؤلفي...ابابليالمثلا

اطاصةالدينيةالحطو!معلتكيفهاف!هااتفكيروأمحاموافهحوهالقدبلوألاكلا

والأخلامة.والروحان!ةا!ريةوالأحاميةلاصام!ل

أمحملاخمةأوأرمعةلنابقتفقد،أيوبضرفيالواردأالثرثكلةحولأما

بينالفاصلالمنمطفالىالثانية.الألفمنتمفهنالموذىهذامحلىمبفةشلار!ة

التعاسةنيجأة!نرقثخصئركةصات!ملالأمحملاوهذ.والأولىاثايةالألضة

!ترفالمعذبهذاهوفها.الآخرمنالآلهةأماممحه!حامي!دافعلكيلرسهوثكي

اثريفة.حءهعمتنابوفر!جبمماأقىضابوجدلكنهمحذابااضقأنهلرمه

محملوهيالأحطنبمف!يخهاالالهذكريردمونولوجاتضهالأمحصلاهذ.وفالية

فهشاعنوتاميهاوتفر!هاايألهةعلومفهوآوهوالرانديينللتطاياطجةالمل!ات

ينتظرنهوبفوةعاقبتأنبعدالآلهةصدركالمعذبفانذلكدرفم.وأفمالهالمقاسدها

نه.تبركاموقهاأن

مم.لمبابلنيكمااصراضلفيالنرميينواثرالعذابثكلةطرحتضدماوهكذا

تصاما.اضتلالةبمورةنلك

نمهامحلىحافظحقيقهضةطنارمماضعبيةحكالةمنانطلقمدأ!وبضرف!ؤلف

بكلنازتدأموبأنالىالرب!لنت.نظراثطلنللى...ضر.وتسةمعدمةنيالري

للثطلنأيوبمحن""هؤيتخلىوهكلذا..اخار.منولابدونضيتهمحدلهبنضلضيه

يموتأنقي"!هو."!لعنأناهراتهوتنصحهماصامرفايمرضثمأنجامهدملكلفقر.

وفيالأصليةلعنمحلبلركمحلهفحلتالبريالنصعحح)فا...أبوبنرننى

..(..ظايةlانخ

أمنمنلاندريمالثةضخصةخطابيكونأناحتحلافاكالفرهذانهايةوفي

.للكابتضةطبةفيلاحقاأضهفتمد37-32الاصحاحاتنيظهرت

ضركبكدما6ميل)صفيطوولزهنفذجمذرتمدالواحدالإلهمحاثةكتوتد

رافد!ةمصامرأكوبصفرمؤلفلدىبأنالتولنظغوكأتا...أ.ق4!ومحمأبرب

محلىتسمةدي!مةفيالاقيهئكللةنفةنفهاالحوارفكلرةمنهماقتب!أنيحتمل

+...لبا-كلكومحدآالمطلنةانهمحدوماوللياللهكم!

ا!الهتمحليلجفس!درعلىاح!امهشنلولأشركفومن!يكانداتحنيربوساا(

لنلر+وسهدلو!
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النصلكبما!مخفيمرسق

محنىالثوريفترضف!نهالنهرمنسابيئبلادلد!انةالمقدصالغتابثهاثةتبيةوحول

انحدودالعددحيثمنةبالفملذلكمحلىالعثورتمومدللديانتينثركةسمات

)رثوهذاالدكنيواللوكواطيالالعاطفةمواضعنيطيعيةالفوقللثخصيات

ثوابمتعنتن!ثوابت!نت.الآلهةتعاليالأكاديونقدصانبعدجدامخففصمري

أوجهمنوجههيالرافددةفالديانة...والاسرائيليالابليالجانبفيهركةديخة

ات!يخهاتجافذاترميةبواسطةانتقلتطبيعيالفوقالعالمفحوسجهةاغيةاطضارة

تخلقدييةولاسلطاتصةمقدكتبددنوالتنيراتالأفضلياتحبالقردنمعوتعدلت

سكا!وسبهيةالألهةمتعددةدرماالرافديةالديانةبقيتوهكذا.ماأرثوذوكةلها

يتولوجاالرأفديينلرثوهكذا.الثرسثهفهيوتايهاتعاليهارفمفالألهةاساص

)صاللاتبدذلكمواجهةوفي...وطورهاعلأتحهمعلىاخذوهاكاملة!ومريةبحتة

ف!لهحمريةبأحاديةاببليالألهةمعددقباوزةوحد."يهو.*تمبدالألهةتعددب!هطل

منممكنتدركبراهمالوجبلذلكمطلقالتجلولاللتمثلمابلاليىليلاص

اثتركة.ايثولوجيا

الجد!دالجاةداطاربالكعايخينبذلكتلأمرة-اصراثلاصتلتالزمنهرور*ومع

نيبدالعبذخمعمقدسد!نيومعبدنخمةطقوسنيلركبة-محلهمالحلولتجة

ذلكمنللتبرراتكررةالدمحواترفمالبابليونيخهمبماالجيرانحالكانكماالطقوس

الزةأضكلالمنضكلاالمظاهرهذهاقرتحيثالمثودةاتففحياة%لىوالعؤ

رفيعةحضارةالىمحامبألفيموصتبلوصلمنأولهمالنهرينهابينأنالمؤكدومن

كلمنبعوحدهاهيالدولفمذ..الأخرىالأصاتحيمعلىكحاالدكنيالصعيدمحلى

الرقنيمكلانكلفيروسداروسدااننرصتالتيوالمفاهموالمؤصاتالظورات

وتا.مجه.بوميروجاننقاضولبه!بوهو...الأدنى

هنألففقداصائيللثبالدينيالأدبهوالديالمقدصالكابأصلحولأما

تار!خا.تجلترنينأووترن.مق!امحامبينكتتقيكةكبمحمومحة

الطبيعينوقلمااطاصوتمور.تمهلنفهكونذهننهوالكتبلهذ.المؤلفأما

الكابةطريقةعنماحولهمحلىتمور.نرضثمنظر.نيلبعهمحلطالذيولللوك

نظمتشتىومطرقمحدكدةمناباتلأيرالديخيالتاجاهذكتبتمعفةلحظةمنواكبارا

ئخصني)صر!ئيلاعولتقاتيالقصصجمغأما.تيقهاوأمحيدونقحتلرتبت

واظرانةبالفولكلوربلكالرافديةكواقمتهاهاقورنت)ذاهثولوجاهنجزءنهيابراهيم

اسراثلادنأجد.اترلخيالمع!دعلىمتصاسكثي+استخلاصمعهابصعبالتي

باثرقتواجدواالذ!ن71لأخراكنيلقدهاءبالام!ينثبتدينفياثتركوارحلصاميون

ببدويخر.الذمحلى)نايخةصفاتخلعوائبهينتعدمةبألهةتدمنممنأنذاكالأدنى

دينرجلوهوقاثاجلللابمتقارمةلوجهةنعرضالتفميلومبعض،الردظ.مامحن
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التصلكابتارخفيمرائ!

كيرها.معايهودكتببمقارنةقاموتدمجي

.كعورءس!ر،يول!مثه!مصلمال!يحرلهصاكمصبيو-5

المدوناتفيالابليةالكتابات*أثركتابهنيتاضاسهيلالأبيقولهومما

:سيروت(بي!انثردارعنالأولىالطبة)وهيا!ووطبعةفي...اتوراتية*

منالتبقيالوحيداليءأنهاعلىيجمعونالعلماءيكاداتيالئرالوصاياعن"

موصى.بهاجاهكاتيالحايةثتهاوعلىبكاملهاتكنلمفانهاالأصليةاتوراة

بلانكتكلموهوموصافيوممثلهاتوراةنيا!مةللأسفارالأولالمرعوسظهر

سبقتهاتدكانتالتيحمورابيتوانينفيمايقابلهاالأسفارلهذ.أنالغريبومن.)بهو.(

08قرنينمنبأكثر

العالم،خلقتمةوبين،ابابليةأيليى(-السلوما(الحليقة)قصةبينتثابهوفأك

)خلققصةفينلاحظهنفهوالئابه،حدثهنأكرفيالتكوبنضرفيلردتكما

الحليقة.أصلعنالتوراةترولهاالتيالأحدأثمعوتطابقهاالو!يةالانان(

مصدر-يذكرواولممدونلاصبمالىالقصةهذ.نبواكعادتهمالبهودكتبةولكن

.Iالاتتباص

.2والآضورصةوالأكاديةواببيةالومريةالمدوناتمعسابهذاتأخرىأضاروهناك

اتيالثراثعلموادمنقحجمععنعبارةهيموال!امنيدوكمارابيححوشريعةوان

.3سبقها

)العهدالمقدسالكتابمنالأولىاطصةالأسصارمنفعألف،الموسريةالثريعةأما

وأأو"انموص*الثريعة*8يمونهاايهودكأنموحدةمجحوعةتكونالتي(يمالقد

.*اتوراة*

سفركليسأن،بالبعييةالمعروفةالونأنيةالترجمةاياممنذالعادةجرتوقد

.صدتوامب

بلبموصىالاقمامالىنقطلاسثرالتوراةعلى.الخمة(موص)أسفاراسمواطلاق

الاصكندريفي!لونعهديمنذاليهودعقيدةهيوهذه.مزلفهاواعتباره)ذيهنبتهاإلى

المح،عامسرااللذيناليهوديوصوميفوص(الميلاديوالأولالميلادتيالأؤل)القرن

.اليؤم3يالرأهولماخلافا،التوراةمزلفهوموسىأنوأعلنما

موادوأ!كثرهاذيهاوأقححتخرتذقد،الخمةالأصفارأوللتوراةبالبةأما

.4رابيح!والملكشريعةمنوخاصة،اماورةالعوبمنمقتبمة

برضا.انطتةوفياتجفغنيوسابوحدةهوبلمانرىمحلىباقاسدلىوهوا-

تاحا.الأبددهبكصاايظفانصدقأعلا.والملاحظة-2

انا.جيلاونصححوتنحجعابهودبةوال!ت-3

-ابلرأوصب!نقطثابهدلمد-"
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المتنىلكبند!خنيمرثى

نثقاكماالج!رعةوهي6بعيدةعصورنيوتطورتمأت،الأمفارهنفمجموعة

اسفاراليهااضيفتجثالتراجمنيأوالريمةلمجدجثالعبريالأملنيسواءاليوم

...البيدةالعصورنيايهوديةالعقلهللحياةهرأةخير،ضرمحةيخر

بببالأياممرمحلىوالالنا+النخأوالتعديلاووأتعديللتحريرتابلةفهياولذ

.الفكلرياتطور

للجنة"صبق:يقولصهارالكلردينالألىالدويخكيفوصتيالأبقبوتد

بأنالتثيدبجوازم16حزيراذ27ترارفياتوراةتأيفشأننيفاكرنتالكتابية

تبديلاتبقبولوكذلك."كتابهلإثاءثفويةتقايدأومدونةوثائقاضعملتد،مرص

تدرجاتقدمايرذضأوالمصادرهذهوجودينكراليومأحدفلا.موصعقبتواضاذات

الرواياتفيبلاحظتقدمالاحقةودييةاجتماعيةظروفشتهالموصويةالراثعفي

أيضا،التارمخية

!كونأنلابدرابيححوومانونموصضريعةبيناتابهبأنالاعترافمنولابد

مقايكون)التوراة(ا!سةالأضارفيالواردالمابهأنأيأقدمهامنمقتبامعظمه

عنالنظربنف!"عامخمم!سةمنبأكراتوراةضريتصبقتاتيرابيح!وتانونمن

.3ترونبعدةلاحقوتتفي)اتوراة(فيهثونتالذيالتارمخ

النهرينمابينبلا،فيالخروجسفريذكرهاباتيضبيهةحجريةلوحاتتوجدوكانت

طابعهـان،رابيححوتانونهولذلكمثالوأبرزالميلادتبلوالعثرينالثا-تالقرنمنذ

يتبهاكاننفهاالطريقةبأنالأترارالي،يدنعنافينحنالذكطالعهدفياتجولةالحضارة

...مصركاحدو!علىالعامونأولنكحتى،الحضريةالجاةالىايالونابدو

فيمباكلهاتذعولمتكبلمالثرائعهذ.أنأهمتتالحدمثالنقدعلماهأبحاثفهـن

،اطبروجضر"اتكومن)صفرالأضارنيتجعأنقبلوأنهاالحاليبترتيبهاواحدوتت

مبفرةكانت)نماالأنهرصونةهيكما(الاشتراعمثةوسفر،العددصفر،الأجارصفر

خصوية.قوانينأو،مختلفةمجمومحاتفي

*صفوصسنوهلص:-مصهصدم

العراقيةالحكحةعلىمطلعينكانواالتوراةمدونيانالىهامثرالدلاثلهنولديخا

منأكثرفيقثابهةامتوالتيالتعليصيةاطكميةالنصومىاقتبوامنهااتيالقديمة

كما،بابلالىنصرنبوخذجلبهماذوالكلداسونالأضورمونصباهمتداليهودوأن.صفر

العراتيةالنموصهنالكثيرفأدخلراالأضورصواصرحددذصن!حاريتمبلهوصاهم

.7الدبنيةوأراءهميتاصببماوتويخفهاتحومرهابعداتوراتيةالأسفارنصوعىفيالقديمة

له.صحىوكابوهوالإطلاقعلىينوحيلزيولصصهوصصولكن-؟

اللاحئة.الر*الأنافات!دا...دلاحرىشيتكلعلص!لة؟بشوكد-،

الكلعن.عزراولعلىولجمد.الي6ترفيسختا!ا6اتورلنالهلواوش...-7
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الشل!ابتديخفيهرامىْ

المزابرسنر-:الأضاروهن

Vن!ن... aبعضرأيمحلىمنهاضئايكتبلمرمماأو،المزاميرجمغيفلم

اليه.ونبتلاتمحنكتبتنقد.المدققين

تجلالرابعالقرنحواليبمضهاكعبالأخيرةالمزاميرأنالقديمالعهدعلماهومؤبد

تبلالثانيالقرننهايةحواليالآخروالبعض،المكابيينعهدفيالآخروابعض،الميلاد

.ايلاد

مُالىضرلملوو-

وأالأشوريأحيقاروحكلمةتتفقجدافزفينصوصالفرهدافيلردتولقد

.8القديمةالعراتيةالحكحةبالأحرى

سفر/لمجامحةو-

كثيرنصو!االقديمالعهدعلحاءوجدوتد،.بالعبريةايأسليالفرهذانصكتب

الىالنصوصهذ.عهدوسرمقي،كلأسبهاداودبنسليمانيكونأنلايمكنفصولهبين

.-.م(ق402-.)002اليونانيالعهدالىأو،الميلادقبلالثالثالقرقحوالي

سيماخبركثرمسفرو-

قيسنةا7وهصنة!وابينالواتعةالفتزفيجراخابنياثرالأعليانصكب

بعضأقكماالمقدصةالحبريةالأسفارمجموعةنيالقانوسينالأسفارشيعتبرولم.الميلاد

.كريفا()ابوالمنحولةاياسفارمنتعتبر.الميحتالكلامى

المتمثلةالأضوريأحقيارحكمةمحلىالاطلاعتماممطلعهذا.الفركامبو)ن...

القديمة.العراتيةاطكمةفيها

سفرطوبو-

صةأحقيتاروحكصةطوساسفربينالعلاتةهونمانجولجالأصتاذاعلنانمنذ

0188r،دميقة.دراسةءالعلاقةهذ.دراصةفيماضونالمعيونوالعلحاء

والأكلب،القانونيةالأسفارمنالمتأخرةاليهودمةالأجيالتتبر.لمأيفاطوسباضرلن

اعتبرم357سنةترطاجنةمجمعأنالا*احميتا*لديهميعتبرومحب،بالأراهيةكب.لأنه

المنحولةالأضارجملةهنالنرسيةالكيةواعتبرتهالرتيةالكناهصبفامحترفتمانونيا

...طبعلاسهامعظمفييثبتولم)أبوكريفا(

أحيقارقمةهواليونانيوالنصوالف!سيكانسيناهمخطوطةبطومياسفروأن

فهو-محنثلأخيهواصم-طوبياأخابنأجقاريجعلأنالك!بيحاول،ايهوديثكلها

09هرفوضوهدا،أثوريلايهودي

الأتامة.بباللاحفالاضحلأاتشولملهاهـ-

.الأعلاافيتنراحداثهعتارصخةمخماتوالاصظدالأضالضرببابصولعله-9
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المتص!كابتا!كخفيمراشى

،ْ...الألفاظاختلفتلانواحدايكوننيكادالحلقيالقصةمغزىأما

نيالكتابمنعددكبها،الكتبمنسللةهيبلواحداكتاباليستالتوراة)ن

l.(و،أيضاواحدموضمسعلىلاتقتصروأنهامتبأينةأزمان Wشيءكلقبلدينياكتابامت

هناخرىواصاليبونلفةوشعرا،العالمخلقوتمة،التارسخنيأبحلألاتتناولفهي

الكابة.

?IJوالابيةالرقمفأخذواالأضورمونالكهنةأها tbIJأضورالههماصمووضعوانخها

015مرلرخمنبدلا

بركمايهودولكن،نلطينالىانهرينمابينحدودخالجالقصةهذ.انتقلتولقد

مأالكهنةأرادوصواءاطليقةبدءالىبهليرمزواأجنبيالهتجولفيأبدايفكروالمضعفهم

التنين.أولويالانتاكلانهعلىيهو.الإلهالدينيةأضعارهافيتمجدالثعبعاهةنانأبوا

كوركيىأوجود!()سانجرجيىالقديىشخصيةهيالثخصيةتلككانتوتد

اتين.تلأكل

قصةحقامثهو)نهاالآثوريوالأدبالبابليالأدبمنانبعثتذقدالطوفانقصةأما

نيذكزوردالذينفهوهو،بالقيرالمطليالفلكلمجد)ذ.والأشورسةالبابليةالطوفان

وانهحاريخضانحدوثبقربالألهةحذرتهاسرتههعمعينرجلذكروردكذلك،التوراة

ثلاسةالرجلهذاولرصلجبلمحلىالفينةترصوثم،اتسويمتالأرضنيغرقكزيرمطز

القرابين.ول!دمالينةمنالمنقذيخرجثمطيور

نأعلىيوافقشخصكلوسجعلالدهثةالىيدعوأمرالقم!ينبينالثبهأوجه!ان

أIواحدأصلهصاالقصتين

فهحا،أكعرالتوراةجعلتانهاهو:التوراةاببليةالأداببهخدمتواحدوثيء

هناومنالقديمةالب!يةاللفةمنماكدناكلهوالواقعفيالقديمالعهدأننذكرأنو!جب

الجحلةصياقهننىبمكنولممرتينأومرةدردأونقدتدالكلماتمنكثيرافان

ومضمونها.

تكونهاكالباهي،العب!يةفيمفهوتتكنبماتيوالتعايرنفهاالكللصات!)ن

.)12(البابليةالنصوصنيالوضوعكلواضحة

رايههعلاتققتفيبراتأوموضومحاتالكتابيضنأنلايريدالذيوالكاهن

الجن!هؤصيتا!صخاحتوا.بماجديرهوفيماأمكانتبالذيتعلقفيماسواءاطاص

.عزراهوالعهودي

الأخر.محنوأحداالئوبج!عولدىبأحئل!مرتتدالدتاطفارأشةأننرىلكرول-15

وشصلمرجردات6كرطجاءتكدتج!ن!لوتتويانةلأناوصلاط6اتررارواتفيظIضدح4Vوملى11-

انطنة.نيطكت

وتها.الندتالبرتليالأحرتوتابهالكلاواتتهطحركاتلانمدامالاوماةلك-12
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التدسلكل!تد!خفيهريثى

للخلق:!ينضرلملكو!ننيخبد،لملحلق!صحولى!لمما

وهيالمحلادقبلاطاصالترنفيالكهنةجعهن4-2:2-االاعحاح:الأولى

اطلقمححلطوتلل،صوم!مةمفلا3معاببيةلييقالايوهامحلىرثعيثكلترمكز

ايومنيراحةذلكيتع،الانانبخلقفتهيالىميىالانوماتللتمغأ3ضةني

الت.-الابع

ابابلب.بالقصةصابهمعالمحفليغةمصةوهيك!-2:4الامحاح:الثانة

.13الأديمأودما(i)الطينمنأدمخلق

الألهةخلتتابدأنيالألهةأيElohimا!لوهم"8لا!لقيخبالبريانص

الوم!ةالنصوعىفيالألهةتعددففىالعبريانصني!دانناأي*والأرضالصاء

.14والبابلية

6مه،أحدفيواضحاتنلامصالامظهرالتورانيالتكومنلنصالمتأنيةالقراهةأنمحلى

عنايا.بنصلملأيعةمر6يخلتهابد.ثم،والأرضالمواتالربخلقالدهنني

لهموتالالربوموكلهمخلقهموأنثىذكرا"واحدةدنعةالثريخلق!د.ومز.بعضها

زوجينهنا5بدالانلنالربيخلقالأخرىالمزفي*الأرضوأهلأواوكثردالاممروا

ونموصاانصاهذن!نهداوني.والومرصةاببلبالأصالجرلايربدلكمقتياأوليين

التوراةمحلما.دمحامورامعينروايينبينالتويخقبعدكتبتمداترراةفيجر8أخرى

الألويصية.بالروايةواثايةاليهوبةبالرواتالأولىالرواية

محدمام"ق3وومحمالبابليالأصرمنالعودةبعدالروايينبينالمنيجرىوقد...

.اتوراةلأضارموحدةبصهافةايهودكنةمم

واديثقانةوأساطيروميانةأدابمحلىللإطلاعفرصةلليهودقدممداليوأناهذا

الرافدين.

حواه31أنأولهحا.اتوراةنيبخصوصهايبرزانأساصيانمعتقدانناكحواه"أما

.31ضلعمنخلقت)فهاومانيهحا.اضلا("تعطياتي)اي"محيي!نيالعب!بةفي

بأصطورةتهيرواذحن!بةجاءتاقداتوراةنيظواءالمقينهلأسينأنفيلاثكونحن

الضلعأنالأصطورةهذ.نينقرأفنحن.دلمونبخةحولتدوراتيوننخرصاكانكي

بببالوجعأصابهاالتياثحانضانكليالالهأمحضاهأحدكاننأ(الومرتفي)يلفظ

المرضبهذاخاصةالهةتخرساكتخلقأنلث!،لزاهاكاننقدولدلكالن!صاتكله

شىفنهنأ-الوهريللفظنانأخرىجهةومنجهةمنهذا.+أ*-ناالأسطورةشها

أيما.نفهاالابقةبالعلامةومكبيحى()وهومهمخرأ

.6بهمدانعربفىافيياتجلغالاندنتراتعنصارااطتاداالدنينوهث!بن-13

!لالأندسيفيلابهالاذلكوساعرتتوحمدىفيالصتلأنتعماسرتوهو-14
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التدسلكبنوىنيهرلثى

اتية"الباو"الضلع"يدةيعنيأنيمكنيردجث!االومرىاتبيرنانذلكول

نقلهقد"دلمون"بخةنيخلقتاتيالو!يةالآلهةلاسمالمز!وجالممنىهذاأن.صي*

أدآضلعمن)نهانفهالومتفيوتمورهاولأ*(-نأالو!ةالأصطورةمنالعبرانيون

.أيضا(نأ-ولأ*الومركة)فيضلعهبثفاءهوكولةكانتلأفها

المدونةالطونانأصاطيرأقدمالومرتبالأحرىأو،ابابله-الطونانأ!وؤوتعد...

متدةتزاللافأنها،لبابليةالرواكةمدممنالرفممحلئانهنعلمانناذلك.الأدبني

الأصاجةالعناصر،يبدونيما،بابل!انفهماستدالذينالومريينأسلاصممن

.15ظضارتهم

صفرنيهدونةهيكماالعب!صةالطوفانأ!ورةأنمحلىالقديمالعهدنقادومجمع

المؤلفهزجوتد.جزثياتناقفاومتناقضتينأصلهمانيمتيزتينتقينبينتجحالتكوين

لأيفوتبحيث،الكلناجةهنقجانةواحدةتصةمنهمايكونلكيالقصينبين

تراءمه.فيمدققفيرالفارىكلندانحتىوتناتضتكرارمننيهحاالقاركاما

.النرابثم،اطمامةارطلجامثةاثيزاظادثةصورةكتيماوفي

ابطلالىمحد!ةتعليطتالألهةأصدرتوابابلعةالكهنوية:الروامتينمنكلففي

محدةهنالروايتينمنكلنيالفينتلنبنيت،اتعلماتهذ.علىوبناء،الينةلبناه

،القطرانأوبالقارمنهحاكلنيطليتانهاكماحبراتمحدةالىطابقكلوممطوابق

خروجهما.كدالآلهةبركةالبطلانواصتلجبلعلىفهصاكللرت

ابابيةالروايةأنجثالب!يةالرواكةشمتدأتكونانلاجمكنابابليةالروايةأن

مرنا.كراثيأوعرأحدشيقرببماالع!يةالرواكةمنأمدم

أما،البابلئاتراثمحلىتعرنوامدالمصدرهذاكتابأنالاحتصالاتكلالحتملوهن

إلىمحودتهمبعددرمماأوأصرهملإمناهنيوذلك،المدونةأوالثويةالرواكاتطريقمحن

.16نلطين

الكنهوتمةالرواكةهمهاْتختلفالتياتفد*تبعفىفانمذ.النظروجهةمحلىوبناء

محنةباهالكهنوتونالكابمتلهارمما"ابابلةالروامةمعهمهاتنق،ايهومةtالروامحن

.71بيةباثرلمماا

وطيلة،تار!خمةنفحةفيهاولكن،بتار!خلت،ايهودكبهاالتيالمروسةالتمصلن

محلىالصحةالحطومةالمفاهممنالكرتكريىمناليهودتصكن،الاضبمرنامحربن

-.نمتبنس!لهماضرارهيبل6بخصددطي؟ا-

رأىت،...ا!رعلىنحدتاتدسضصمنمبله%جطآعابوحي6اتوراتدد!نجاهلدمما-،1

نط.العلث!ين

وفرما.كل!بليصلةن!رىسامرالىافذدشطوط!همسامر3الىالكتاتدر؟-17
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للنصلكبتاد!ليهركى

لهميجعلواأنأجلمنالتارضيةولمنصياتللحوا!ثوالعزومروالاتابالتحريف

العراق!ةاففلرمينالأخصومحلى،القدلحالعالمبحضلراتمرتبطاتلريخبااقدارا

....ال!يقتينوالمصر!ة

محاثواكتابوتعلىقامالتوراأمممتهالديالعديماليهودترمخأنحث...

معلاماصومةضىمحلىروامانهمفيواشدواالينئماتئهحواومعبعدبابلفي

بنالكلثيروفقدالأشينبابلسك!معتزاوجواقدك!يراالذينا!هوفىأسلاتمنأجال

العر!ة.أعولهم

!هويمصدرمنمنجا.مدالنهعيضكلهاأننرىاتوري!نيالطوفلنمصةوص

الكتتي.انص.وخاصةاببليالأصلعلىبيدحدالىدعتصدانوالاثنلنوكهنوتي

نتعجةومار!خهاالنه!فيبينهابلادعنالأنجارمنطعفةالتوراأأصنارحوتولفد

فهااقباالذينالبرايخينفيالرافدبنواديحملرةخلقهاالتيالحضركةالتلأمرات

الحي!ةبدءندتوراتهمنيضنوهاوالمعلرفوالتصصالألجرحتلنيكرةأضاء

.اتوراةمهألرماحدمحلىا8

اتكومنضرهاصأفافىواتيملةالاصالعقعدفيالحلقةجمدالبطةومالمقارنة

6!هم.معتقدمحنهيراثمنابابليونلناتركه!حاا!التةضةكبرحدالىثابه

كانتمدجمةوصم!سةصاهيةمصاثرشطوبلبزمنالعهدذلكمبلأخذوهاانهم

00091الأثنىاثرقبلادج!حفيمر6

عثرومد،محملبأىالقيامبعدأالآلهةلمصالحةالبتدومفي!رتاحونوكانوا...

الىاضارةومحبالقرابينتقديمهتصةوالأكامبالأعطدخاصمقومعلىا!ماتلدى

يخهايثللاأمهاعلىوالثرينوالثامنوالمثرمنوالراحدثروالرابعالابعالوم

محرشهالملكولاكركبترصلأماولاكتدمموصهولا!دلنوياذا"العظمىاثعوب*رامحي

هريخى.محلىدد.لأنعالببوحتىتبنالاحرأوالكاتو+فطق

i)نها يوآبراتندينبانناالكلاممكنلذلك،سلبأيأحدفهالا!وآاتيلأ!لم

!...ائبلهذاانها!ةنيالأحدأودومالت

محرهـأسص!.طواهلننلكشىدس!طيلنس!ولميتوريانحكوننلكولأكغ-"9

...جزتا1صةممتصاه...الددتمنفرطشواكعلاشت!رانموعى!خىلكل-15

الكنةوأرا*،نورلالنمولا"ثرضةالأعلىوانموعىا!اد&لمدطاتنلدتلاأنهنرى!ض...-م!

اثبتب!لدل!الاض!ثةلمنمد"ابابكلالبم!يكل،ادككزمننيصا.عفيملد6البلاتهـتجه

الحطرأواشلأطنالحرالىامىلذىالسلوهدا...!كتةعصلتلىنانةدملارانطتفيهـاتر4

لمصافهشفيش!ورأوالروامد.بتقورااشوضو.ين!فطت!ن!المدعطلماىاسموعمدت

تاآجز!ةش!دطكأ&اضنطونلكاياعلى!موعىن!دانسدلأبلضالكمضمزراالىاهدصةنمدعى

وثئه!اسرشدفىجبمذالدط...الشضك!انأخدش!اك!وصرهـنخلافان!تتضبسلطالكت

انحى.حب
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للسلكابتكلىمرسى

علىالأنباهلقزعاعرا،لتاهـالأولىالأضار!هابماالتورلةلنبدوهكذا

بح!:بأ!د-ويالاطلاق

ونفىقيمحدةقراتمحلىجتمحد!دةلمصالرتبانىمحروخيطم!محهيبل-

لممم...محهداالأحدثوالمماثرال!ديمةالمصامرفهناك...الأححكبعضفيافدث

الكتاب!قرولم...مارمخهولماتلاحقةمحمورفيلا!ماجهالفتاتهذاقيم

وحتى...ادالكبعدماوترJابابلياليمرحلةفى!ربماتأخرمحصرنيالاايهولي

بد.نجحا

الأصفلرمنالمدولنيالأحداثومبرىتارمخحولالكهنالكيروناك...

طبقةوئمقالىاشاداكت!ذلككانلرمما.لمؤلفهانتماوصعحةالقدلحالعهدفياثتة

للتطباتقتببالتيالتمدملاتمنالعديدمعبادهاجهاالكتة.ممولاحقة

اللاسمة.

واتيالمروكةالأحداثنيائك!خامرهموالباحثينالمفكرينمنالعديدأنكعا-

وتشقها!يعطكملاحدةمحصورفيماجرىعنتعبر)فاواتيصفرهافيأتحترمما

منوفحرهموسبينوزاواصتروكلزنفولهاكذبالرأىهذالالى...وفخها

...المعاص!ين

لافدرىونفايلهاأطو!هاولكنالهبةدلالاتذاتفهي؟روحهاأخذت)ذافاتورا-

مصاثروفقمختلفةلصيافاتتراكصاتأنهاالجزمبمكلنوفا...الصححهومنهاأي

نموسا.فيأوضر.موصابنيلرطلةوفانهاأ!ا!عدلمتجامحدةتراتوعلىقيمنة

بعداتوراةنيالوارثةالرواياتعنعددكوناباحئينبع!-!شبدولاهذا...

نهاالامدةابدرةومالحضارات)مرالهلينيايطةبالأجواءمهمرتمدتدسيت!الأمبات

نحضننبتممدذلككلندلن...ذلكمحلىأدلتهمولد!هم..حيفاالبلامدةأو

سكلمعدلمبحعثمتبامحدةمرونهدىومحلىالمصاثراتعددالكتابضكلهوفرب

ولكن...الهود!ةالتعاليمروحيظهرمايزالجوهرهافيكانللىصصافيدطلةوفية

أضهاوسريعكوتعاليمطقوسالى)ضافةذلككلكهدا؟؟؟بكابالاجملنيمكنكيف

مائممتادنةنتراتومحلىماضعبلتطلعاتواتجابتالكلتةودونهاوالرسينالكهنة

.المقدسالكتابفيأضتأنلث

...جداناخرومتفيالاادمزبأضار.الههو،محدالقدم!قرالعهدولم...

بل...مواجد.لزمنونيةكاملةبكاباتهالاخناظسثلمال!ارالأنجعاءمنأيولعل

مخلفةقراتومحلى...التح!مفاتمنالكرهعصافتهاأمحدتومتاياضذراتهي

ال!يماضاجلالأبراىحدعلى...انخوأخطاهاتصحهحاتهعتعدثةويأيد

.ملخمة"5فالأنكار.عرضنا
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لعمىالكبمغضسث

-دصل!كل

لJ-ح و*!را.:ض!وندنرله

iصلففناك"الوثيالد!نحولالمرفةالعلحانعةالكلتاباتيعض!تعلقفعطها

الموفرلمهذاحولانفيالتحاللمحلمأصولوواضعالنل!البهبنردددحمنموند

يقزآفرومدأاذتاثهلنمماوهو..."،واتوحيموصالانلن"كتلإ4واثهرها

ضهودكل!رجعوهرصرنةمحلمانعةنظر.فوجهة،الألهيوالوحيلمثركعشكرالدين

موصأنوساحصلردمحوا.وفحوى.ذلكوضروفر!مةها!يةوأصرلمفهراتالىثيني

،اتسشضلاطوما*فرصنمحلىانقلبمممعرمالثهوكلنالفرعونكنففيمرمى

يهبكونسصللنثقللمبررالمح!وهيةفيلمرصأعولنيخىنرويدثحكك

وأصوموامحد6معشروضعومدقعدمبردوهو.بعبريولعىمصرىكلامهلأن

اليديولمع!هحاتفيولنامصلانتفقكلامنرىوكماومر...الغ...وقظعملت

الدمحواتني-ذلكوصرأخنونود!نالممر!ةالأممكهع!قارننروولأنحث...علط

نيمواجدتلألمكخليطعنالمهوحمةأخدلمرى.الير!يالد!نسو.لعبررالبقة

لمحى)علاحمةدعوةكلهنلكفيدمرىموصبخؤأوكلطالالهيالوحي!كر،مصر

لاصمةjدرئتوامحدونقمعتنظلماموصلهاجدأوومقهورةنبوتلطعفةوبرةكر

الالتألفظمئأوفيرهاأمونأو.،صونبامةلعقطة!سثةكانترجماوأنهاالماوفعها

ضط.كبرىاعلاحهةحركةأنهاأي.الممركة

طمخىالأموركلردبرالنفيالتللنيالاضتراليفهعهيطبقفيلكف!و

أكةمابعلرفىوهو...الجوارمنوتفراتماثهةبءالىالألهانوأصولالاجشاع

تتهم!أعل!لاضررمةمر8حاجةالىالدينمق!اجثمنلل!وضولمقمفةمنغة

.الو*يالعالمومرالدينمننرد4موفهذاوكلناننىلعلمالما!ياتحلل

http://kotob.has.it



-7--
ء-

!...

.-923

.؟.نن

.--.م-.!..*. .-.0001...-إ

http://kotob.has.it



الفانى8المبحث

واعتبارهاالتوراةلقدسيةالكلىانرفضنطريلا

اجماورةنطريلاعلىأساطيربناءمجرد

الفانى،اجمزءمنالفاتىالمبحث،
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التدسلكتبتا!غنيصثى

الأساطيرالمتواحدةهعناكموراةاخذنطرية-

نأالمعالجةلتلككنتيجةويرى.الئررأنيالقمصأصولدراصةمحلىاتياراه!يعتمد

وأمفقودةومخطوطات.ويونايخةرومانيةمناعتلفةالأصاطرفيمامائنهالهااتوراةهادة

من.ْ..الهندوحتىوبابلوأورسوهرفيمدونهاهومحرأووثنيةمعتقداتهنأوجزئية

ويونانيةوكنعانيةوبابيةصوهريئجدورلهاالاصراثيليةاتالمتقدهنكيراأنيعتتدهنا

ذكرها.الابقالمصاثرهلاسهمحنهأخوذةرممابميناهيبلةوكرها

عنتماهاالقداتينفيوالذيالنقدياتيارهدامحلىأمعلةبابهنوصنعرض-

محليبيدللعرسيةمترجموهواتكومنصفرعنوساطيفريفيزمنكلماكه،اتوراةأضار

سفرنيدلرامعداالقصصمنأخرعددثراصةعبرعحلهما63ْسحامحاوليالدالوك

9891لعامالثايةطبتفيبالمنرببابلدارمثوراتمنالمذكوروالكتاب.التكوين

.وانوراة"القديمةوالمعتقداتالأططير:7فوانو!ت

وفريفربلأطيمنكلعالجهمماالمؤلفهذاهناستقيا.اوماطصا.لبعن!وصنعرض-

الحقق.تعليقاتمع

تصةئلالأساطرمحنأخدهو6ميالتورالقصمىمجملاعتبارالىأخرلنذبولقد

بذكرونمماذلكفكل...وأنجاؤ.وستوبداحاقلمراهبموضةالعالموخلقوحواءأدأ

انقلب.مصر؟ضابطاكانالذيموصدعوةمناسطورةمايعتبرونهفيهبمالهوجودلاأنه

بجديديأتولمأخن!سندينمحلىموصكانوتدوخليفتهالثانيرميىالفرعونمحلى

بالعاب!ينالمعرونينالمضطهدينمنمجصومحةممرمنأخرجأنبعدتديمةمحبادةأجابل

محلىزحفواأنالىوصيناءتادشعحراءفيماهواأنمالثوامختلفةمتنانرةمباكلوهم

.الخ.00الخ0000بالعبرانيينتعرتالقبلأررهذ.أصبحتمرونوخلالالأرثن

وماورداتكوبنسفرالمذكورانالمؤلفانمحالجنقدائتركة"*الأ!ورةنظريةرونق..

أدموخلقالثطانوكوايخةباطليقةهروراوأبناؤ.نوحوصيرةالطونانحولتمصمنت

كرالأثناوأبناثهيعقوبثموأولاد..والتضجةلسراهيمتصصمحلىتع!يجا...وبوطه

بعدني!امقامهمخلالالفرمحونلقهركتوطثةمصرنيقومهواستقراروملكهبوسفاتهاء

ه!هحولمنهالابدمتدهةولعل.هوصيخدعلىبالعبرانيينيعرنونأصبحواالذينوهم

تاريخهم.محبرلهماتية

سى!ك!ولىمصء:4

التوراةمنمتدةانعبرمينتادمخهنالأولمينالقرنينمحنوصلتناالتيفالمعلوعات

تقولكما،محليهاالاكماديمعباطرافةاطارفيمندرجحكاماتمحنعبارةوهيفقط

.م!وا()طبعةابربطلأميةالموصمحة

محبور،العبورمعنىتيد)عاب!او.أصلهاحولأتفاقهناكنليى)محبرممي(كلحةأما

!قمععارفاأوممطنااتفاتامفاهاوكت!فق.هثركةصاميةكلمةوهيصوا.أوانهر
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القصليهابتديخفيمريمق

.كعانأرضالىالأرثننهرالعبريينمحبور

العابيروأوالهابعرأوواطابير.KHAPIRUخابيروهن()عريكلمةأنأخرونوكلى

محلىالغالبفيوتمثى،العريةا!زيرةمنالشماليةالمنطقةتجوبكانتبدوسةمباكل

محلىأطلقتتصباطايروانما!بعيهامحرمةجماعةلايمثلونوهم.واللبالفب

لقاءجثىأىصفوتالىللانضامالمعدينوالأضماءوالأجانبالرحلمنجماعات

ساميونأراميونبدو،برييدتولحبوا!ابيرو.الننا3علىاغصولبدانعأوأجر

أوالمغبرمعنىتفيد)الابيرو(أنآخردنومرى.للمغانمالتساصاوالقرىالمدنعلىيعبردن

وتد.المهاجراوالأجنبيعلىدالبمعنىالاصطلاحهذااضحالتموقد.بالنب!ارالمنطى

،آ.ق0002حدودوني.صوديانيالأوسطالفراتمحلىهاريالواحنياطابيرذكرلرد

كصا.التوراةنيجاههانحومحلى)براهيمأخيناحورباصمتذكرولعلها،ناخورلمدبنةذكر

محراطامىالقرنين)نيبمصرالعمارنةتلوالواحالبابليةالنصوعىنيأيضاذكرهمورد

الآبيرواوHapirujالهابيروأنالبربطانيةالموسوعةنيوجاء،وغيرهام(.قعروالرابع

العديدومرى،متجانةمحرجماعاتوهي،اللبمحلىتعيقكازيئتباولكانواولأهلم!ا

فهم.فخذصوىيكونوالمسيليينالاسروأن،العبريينأ!لأنهاالمؤرخينمن

فقد،ضتىأجناسمنتتالفتثكيلهابداياتمنذكانت)صرائيل،)تبيلةانولبدو

القامة،وطوالالرأصطوالثقراكانواوالعمورمين.،.ويخرهموالكوضيينالعبريونتزاوج

ثتركوتاصم،الامينبينتنازعموضعلابراهيمسورماهوطغْضماليكانساهيونوهم

المصادرفيتاطعنحومحلىبعدتتحددلمهويتهأنرفموالملحينوالميحييناليهودبين

التاردخية.

بعداونns.',.IIvryyimعفريموسالعبرية"العبرييرن،هيليهودتحيةأقدمأنومبدو

الىنهابةحتىنلطيئأرضدخولهمهنابتداءYes?eelimالاصاميليينباصمذلك

لأن،الجميعمحلى!طلق)يهو!ي(مصطلحابمذلكبعد.م.كق38عامفيالبابلي

الذينالوحيديناثليئالاصكانواالابقين(يهوذامملكة)سكانالبيبعدعاشواالذين

ابخادينالمفكرينبعضفان.يهوديايعتبريهوديةأممنيولدلذيوا3.هويتهماضرجعوا

8أساصعلىاليهوديةالهوبةلتحديدعلمياساصألىوجودعدآيذكرون ، Ethnicاي

.عرتي"أو1هش

أراميا،!نهمكانكعانأرضدخولهمكدالبرييناننفهاالتوراةمنومفهم

الزمن،ذلكالىتعو!التيالكتايةالمصادرلتِلةالتديقوجهعلىخصاثمهلاتعرت

كانواأنفموالعبريون.اللنةجملت!اومنالكعانطالحضارةاتتيوابعدفيصالكنهم

اتوراةأها.نربحة()انيىاترراةنيلردكما،كعانلفةاي،"كنعان"ضفةلفتهميمون

اللوتياليونانيالحكمبرأيام.م(ه!ق-)0012بينالواتعةالفترةنيتدوسنهاتمنقد

والبلطس.
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التلىءالكبدلدفيفيءدمى

)اصركل،كتابهتيك!آلولز!عتقد!ال،"شبأننهمممونالكعانيوكات

كلمة)خقأو)كنع(أن!رىنبعذمم.،المدن"!لنتعنيفعفبنلفظةأن64عى

الأراضينزولهمهذاباسمهمالكنعلأيونسيومد،المنخفضةالأرضمنىتمدط!هة

،ا!أأأبليليثلأساءتحتالكبرىالالأهةتبدكانتاتيالثعوبقي،الهلة

أراضأو،حدطشبالهجرةامرواومد15(الدبلون)ادراهو!قا،هaءدةكوداكة

البرطريق،كنيllضعارهمالكرمةكثت،منهمجما!طكلتومد.النعلتؤ،كنعان

!سبلامدوناتفي)كنعان(ةكرa!ر،الصنرىبأصاابخوميالاحلبمحاذاةوالبحر

الكللاأجاقفي)قيم(بيتايلادمبلوالفرينالرابعال!نالىترقىالتيالوربئ

ألكنعاني:)دجن(الالهمحلى

الأمغ)الجبلصافونجبلفيمئو.كلنماء!ولموالكعليينألهةوحمدة0005

كعتبرمحلنوفاب،بعلالأهيةحيثهـكأبمد.وكأمي.جمععاالألهةأبووهوءحالعا(

بلفظالإلهككنون.،واليهوءالضن!تالمهثولوجانيل!لمن)حدثبعلوكدن.!ولخصم

أو.ايلي."ايل"

صؤلننرىوسوت.البرقوبهاو،الرمحدوصوت،الحبراكب:بعلألتابومن

حمديأي،،أموني،باصملقببعدونحا.أ!ضاالحبراكبحممى،الهودالى

صحلةهىَالانت!قالبعد)بع!أتألمهتموتد8الإضقفد)أمونعى(وهو.دربيومولاي

أماالأخرىباثعوبكييينالأصرمأسرلاتكرونحن.الأبسعا!ةمرحلةالىالأآصطت

نأقياورضيمنيتبد)ضاة(كانتفتد"ولn!ايونلأمينمحدشالتي)محاة(

محطفيالمفدصةشبرتههي،المطرهتزلة،الصفمانةأن!دعرن!وةكهنة!زحها

الماهملكه!لمهول)محن!(صىلت)،مفا(لنظةأنالبعضرايوفي.الحعمة

اضقلاما.القدقيالامعةاللهجاتنيضلأءوهواطروتبتلب،الامية

+كل!ضهطيعهدممه:

الظ!مخذلكبعدولصاننيةالألفمنفدف!ننامحريأوهدبيروكلمةحولاطفات

!ضر-لفظةوهيبالأكاد!ةهايروأص!صممقرأأضخاصفهاذكرمعركةوثنهة5؟ءبدأ

أ!لذاتتحيةوليىحالةبا3كتعلقظلأمر.طر!قتاطعأولعىمعهماتفط

فيفبهامقرأويتثونومحاثواومد!نتهممكنهمتركراأ.صاسجماعةصم.جفرافي

أوكمرمْزمةحضريينأناصخدمةفيأنفهميفعونوأحم!صالمطويقتطعإنوزكاجحابهات

موية!بلوماسةمراصلاتمواضيعضكلواماوثممرا.مالمةلأمحص!لنركبعصتترلذ

الملوكمخلفخدعةنياوصو!طفيمواجددذكفواحعثمقثرالرابعفيالغفي

.اللا*صدالضعرنعهدئتألصناروكثوا

ملكمدة-اصالعل،!قوبهأكمقدآحرلا!-!الكلت!ر*تدالردفوصر

.الهكوسملوكصدنيايلا!قيمحرالجالت!رنحواليكت،لمب.محزيزايوث
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يلق!!الكبقا!حفيشىءِة

أرممهةم!خاذو!قو!اباورةوألقب!روبممرتزاوجهممذ،زو-:ممفرداصبعونلناصولد

رمىعهدفيالخزأمحمالفيومهرهمنجهلهالأبباستباثممحينالىقرون

وجاءمومىخرجالنترةهذهونئمقكراثالثالقرنفياظروجنرعونوانجهاثني

متدستبمعصمدواحدبالهالأدهيةدإنرادالمعالمالواضحهاليهوثيةبديانت

منمقسجاأعبحواتدكانوا-موصاسباع-الحينفلكنياليهودأندنرى...وقصص

موصاقيفقد..)صافينجينلفيحمراوليوا..والعاراتوالأتوامالثعوب

فيدمحوتهتكونأنيعقلفلا،مماديةميانةوكأيتليليخرعددلابدالدامنةججهأمام

.عقيدةتجمعهمأبخاسنيبل،فقطقوم

العنمريةعفةالهوديةالمقدسةالكتبأخذت،الأجالافقضاهوسد،ولكن

يدعلىتبليهامحدهطلقالكك!تكنلمأنبعدالعرتيةعلىتركيزهامعالأمينيةوالدمحوة

.اتحديديعقوب-)صرائيلنجيفيوحمرت،هوصاللهنبي

اصائيل.وهوأولأد.هنالأثي!محرالأباطأبوهووستوب

اليهودوتاتالعبرانييناصول2-

بلادمنهاجرتالتيالأميةالقبلاكلمنجموعةعلىيطلقكانالعبرانيينولفظ

مصر.فياوفلطينفيواصقرتالعراقوباميةالموساديةالعرب

أجلمنانهريعبرلنكانواالذمنوالرحلابدومنمجمومحةجاتهمبطبيعةوهم

نيوهم،نجرانهاوسبواينهبوهاالمدنأطرافعلىبفبرونأو،ويلكلاالماءعلىاطمول

.العربمنابدووعففيالقرآنيخدمهاالتيالأعرابكلمةالىأمربذلك

مخلفة:بدوسةمحناصرمنمختلطامزبجاكانواالعبرايخينأنودي()جارروب/وسذ

مجيءقيبذاتهتاممانصرااتقليدية-اتوراتيةللصورةخلافا-العبريونيثكل*ولم

،ختلفة"محنامحرالىمرجعمجصومحاتمنتكونوادانما"كنعانأرضالىوالرحلالبدو

..هينوالأبيتولكحاالأريمينأوالآسرس:ال!رىابدهـمةالهجراتمنجزءاوكانوا

الأخرالبعضلهاصل"كنعانأرضفيابعضاصتقر،الرحلالدوهؤلا.بينومن

ممر.الىجرهم

مغواستمدوا،الكابةنهموتعل!واالكنعانيينمنلتممالرحاابدوهؤلاهوأخذ

الىالهكلوسالنزاةالاخصالوجهمحلىتبعوامم،.مقاههمحامحواليالىمحقلامدهم

.مرامحي!عنبحثامصر

فيبالمزاطوتصتعواحماكتهمونيمعهمجاصامناعتبر،مصرمنالهكوسطردنلما

6نه،بلىقلامحامحنمراهؤلاهئكللولم،تاصةضروطمحيهموفرضت،خوتاقروا"ظلنم

العرمين31اضتقذلك)ومن،عابرو"38باللفرمحونالمعارضينمنطانحةكانوالانما

انولابد،الفرامحنةمعاملةمنلموامالوهصرمنهرموامع!5ثيثواالأبيرى)كما

لهم!بىنلم،اظدوثوكئرما!عاامراكانالطينالأجانبالرعاياهؤلاء*خروج"
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الشدكب!دسغتي،مريض

وأبعدتكفلمالمص!مةالكتاباب*العلمحاميحدثلأنهالممرصةالكعاباتفيذكر

.(فقدتلملط

ئةممرنيوجدمدأنهالىسيراتيالبوفلفيةالوثامقبعغىثيفوالأبويذكر

للغملوحماطالبناهأعملافييتخدمورةكانوادانهمالا"اح!(أبيروشالعمالمن

كلنواوهؤلاء.العنبولْطفالحصادهواصمفيزرامحينكعمالوستخدمون،والدواب

الهمينظردنالمصريونوكان،واحدوفعولأواحدمحكللهمويىالأجانبهن6ساد

بل.واحدعنمرالىكنتمونيكونوالنم"البيرو"هؤلا+رجىمعهمالأكل!ن،بقار

بعدممرالىبهجيهويعضهم..مصرالىوالنزوحاوةابدجحعقاثةمتعدفامركلأيوا

ومحبد.حربأسرىفكانواالمعاركفيانهزاصم

ا!تحواليالأرجحمحلىبدأسقدامطورايلي()الاصاثبسأةتوجاه

الامحةا!مومحاتبعضامظامحتنتد.اثنيرمح!سالنرمحونمحهدمحلى،.مق

حولموسىفجصعها،موصبقادةتهربأنضلامةلتخبراتواطاضعةممرفيالمقبة

تظحاونظصها،حررهااللىيالربمحبادةولقنها،مادضواحاتحرلثم،جناجبل

اثيا.بد

لنظبطلقكانحيث،القديموالعهدالتوراةأمفارنيرررلمااتماممخالفالمفىاوهذ

أتليةنبافرارفيالعريفبابمنوهو،اصاقهنوندلمراهيممحلىللتدللمحري

دولةبقيت.مقر77صنةالأضورسينيد!&الث!الهدولة!طحتومحندها.ايائراف

نمرنبوخذع!دحتىالدوسلة.هلى*بتتالأضورمينمنالفارونالبهودلهاوانفم،طوقا

مملكهالىيهودامحلنمعظمنمعرنبوخذوصبى..آق!5شةحطمماالذي)بععص!ا

اتيالديانةمحلىيطلقعلحاثملنظاأبحتثمالهود3باالتومهؤلأءومحرت،بابل

ولومهودي31الدينهذادخلمنكلعلىيطلقوأصح.اللاآمحلهههوصىبهاجاء

)اصاثع!أ.يعقوبنلمنيكنلم

يؤدىالوثيقدالاتصالوالاحتكاكاتفامحل"بدأقدأنههابهرأينيالبعضوبوى

..م.قهلأاصنةحدودنيالأحداثمحمحلىظهر،جدمدضعبت!صينإل!،

الأرثنأرضمنابالرةالمناطقوتنزو،بنهافي!اأحلافامكونمبائكبضومدأت

!لقديم4الرقبديا!ماتقأثراد!نالهاتصغر!دابدأتالقبلاورهذ.أنكما.وفلطيئ

الهالهاابمر!هذ.وجعلت...والكعايةوايأضر)مةوابابليةالممريةالدمانات،خأصة

وأسفاراكتبالهاوصافت...الأياممردرمعالد!انةهذ.تطورتثم)يهوه(هو،خاصا

"...نيهاواتحر!رالي!هاالاضانةJف!وياتناقلهامنطوكلةبقرةمرتأنبمدمختلفة

اللهباتمنالعبرمةاللنةبامصمعرنتالتيلنتهااص!ومحةهذ.عافتومد."!.

واططالقديمةاطكلطمن!صجاخطهاوكانالكنعلنيين*منالكابة3.توتعا،اقلفة

.المقدتالكب!هالونتاتيبالعبريئمرورا..المرءالأضوري
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أئنصلكناب!الغفيسشى

هحددضع!!ديدسيلمني!هوحموا)صافلبخيذكرأنالقولالىونخلعى

ابراهمبناصقابنكعة؟بناومناتسمنثلةمحلىذلالةصبل،عرياوتفرد

ايهودمنمصرجعاعاتبطونأحدمحلىاللْهئرفهزمحيا،جانهمبقي؟منكان!مد.

نجو،مففيلمندالقصرهوكان-!لكررجماا!نقاءهمفكلازواموصىالذبنيزمنعلى

نحدبدا-.)صرانبل

منكاناوهارونسصبانعلما..بالثرتتخصصا)نرادهمصيلمنهوفنعتهم.،.

الأتجاعبفيةاهl...الأولالإصحاحوفياطروجضرفيالتوراةذكرتهماعلىلاوينل

وأما.لفوطربماوحتىومحرتيالأسياومختلطةمتعارفةجمامحاتكانوافقدالموحدينمن

وجاموصبهجاءالذياتوحيدلد!ناتجعة31يةالجمامحةبابهنفهو)ايهود(قولنا

يخرهم.مقأمالموحدمق)!رافيبينهنا!نواصواءتعالىالذمن

يعقوبكطاصرمتببمننهجناتقوتيجدالكويمالقرآنيراجعومن...

لايحكلآخردمزكأيالاجمالمحلعلىممنافكانتاليهوديةأما..تحديداوأسبا!

.واتفردالتعاليمعاني

نيوالكتابانبوةجعلحيثمنالاالعافيمحلىتففيهم)صرائيلبنووما...

...أخرىكدلالةوي!)امراثل(يعتوبنل

بابمنهيال!اوبئالمقدصةالكتبنياصائلفيذكربكونالاققادالىونميل

ذاتويتصريفاالأولنتلاسهاوفيالتشمضبابومنالأوائلاظتاءالموحديننعت

وليتثريفاوالأسباطيعقوبألتخصيصبابمنوهي.واحدعرميأوصلاليمعنى

تد.الأعراقتبز

لفظتفردالوراةلأضارالعبرسةالمدوناتفلذ"أموني"لفظحول:ملاحظة.

وهوالاللربالعلمالاسملفظمناجتناباالإجلالبابومنبالنهللتع!ف*أهوناي+

كلمحدمولايأوصيديجمعنى،أدوناي،كلحةيتعحلونايوموحتىفهم..."*بهؤ

Y.باللفظالنطقأماسمعرفةانلفقد1()،مدسبوعناجاةمخاطة HWH

صيلصلرسمةلي!ه!د!صى-!
مناتكومنضرصوىتيوردانوملامايضنزبذالمذكوؤالدراتخلالوهن

الجوارأططيرمنهتدهوسلاهافهناكلل!وفعلرذستهماالنقد!ةالمعالجةفظارخلال

!ص.منبانطقةاثبهة

لأسدا:تددناتمنطمتاعدقسهوبلخلابرفىتوجمومرطروحهافيلأ!ر1اننرىشحئ-)1(

الصماطدثالعلملكلفندشثترواياتتغدا!لابلانجه!رحمرهماشتلنبثماعئيينوأبط!جم

،اللداتجمنىضىتالعهنظروكلنط!ازر.دالأ!رريالتسبلن-!عضابحلاتمنلكرقراررفمحمم!ا

اسعدوضؤالر!ةالأطسعكلاسمتدلأعلتفلأخورعلاتمننحسالمبالانلنكخلانوشحل

ورصا.طلترممالمت!د

http://kotob.has.it



الفصلكابنكفيمرامى

اتكوين:ضرنياطليفةضةا5-

هناليهودعودةبعيدألرضليمنياتوارصةاطليقةلقمةالأولىالروايةالفتومد

اببلي.المنفى

أدوميأصلالىترجعفركلاالثايخةالروايةأها.ايلوهيملفظةهناالذمحلىأطلقومد

.لىسلوهيم()يهوةالىيخرةاتوراةمحررانيد.)يهوة(اللهمحلىيطلقوفيهاللمنفىصابق

الإصحاحفيالواردتينالرواتينفغالاختلا!فذاأمرمْياليهود.والميحيونحاروقد

العاني.والاعحاحالأول

قديمساميلاسمالبريالمقابلهوالأولالاصحاحفييردالذياايسلوهيم(اسموان

وااسأدلور،والبأبليينالأشوريينمحندا)دالللو:الأخرينالألهةمنعددمحلىواحدلاله

وتقاربالجالؤبببوخلطواستعاراتتثابهولعله.ابخوسيين.العربعندILUMلىيلوم

اللنة.

:الطان!عتورو-5-2

العمارنةتلنياثمفالتورأنتالثطانقصةيبنبابلينصنيهناكأنمحلى

الالهيالتبليغوحدةهن.باب"ولعك)بلىبموقفتصرنهيذكرناالهمحنحكاية،بمصر

الأمثالضرببهدفالابقعناللاحقأيبعضابعغهعنوأخذ.ومابهه

،الضوءيغمرهاأرضنييقعالأمليوالر)2(جدا،جالزأمروهو..والمحيح

علىالأوصاتهذ.وتظق،)فريقيانيالأرضهذ.موتعيكونأنبدفلا،والدته

كينيا.نيالحصبةالهول

يمغولا.الراندينبواد!البريالبدوىانبهارتعكىالجنةفكرةأنفريجونو!قول

...أرفيةجنةكانتآدمخلقجنةبكونالاسنقادمطلقا

اكصانمنفزالينيطعمملكا!صور.م.ق3م!ونحوالىيرقىسومريختموثحة

يثبحياةثجرةعلىكر0027(حوالي)0025الملكيةأورمقبرةوفي.اطياةشجرة

.ضصاضالالهأمامالحياةشجرةأوراورنامو.فيالملكيقي،أخرختموفي.خروفمحليط

.اطياةثجرة!ويرم.قالابعأواثامنالقرنالىترتىمحاجيةنحوتهوني

ضجرةوبينهمامقعدينعلىجالعنواهراةرجلايصورسومرينقثىهناكوأخيرا

الرجلمدوتد:المرأةباتجا.والآخر،الرجل.باتيواحد،تمرعنقاأو،ثمرتانمنهاتدلت

الثمر.محلىيديهصاوالمرأة

والخالأصولفيضوهواتجدانرراكتباننرى8ضدصللكابنفدهانيالملمىالأبحاثالىاضادا)2(

منكلهاللنطتةوذلكضو.تارمخوفعلمبعدص!اولكه...حينلأنجاءتجلناتساصامنةكانتواتيالأولى

اتط!اانطتةتا!مخندرات5طلئا!و!تهـنلمنتدطدقيالأولىاعطوطاتانلأضكوخوجزتتامطخلال

لاهوقة.غاجماتاتجابةبعدنعالرضعصختداتاذداصتةلل!تلمخالفبكلموi4حد6اتوراعلى
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المثدىلتبتا!خفيموافى

كلعلىتنريهاوكأنهاالمرأةخلفمسامامنتصبةواقفةجةفاكالثجرةرأصومحلى

المرأةودورالقوطوتمنة.(ك!اص،ات!سخنيواليهودالعرب:صسة)أحمدالثمر

الأبوىالجتعنيلمحمطأنلانبعدالمرأةضدانحياز.فيصريحموقفهووالانان،نيها

.اتوراةفيتمامامايردوهو

!مدعسلاالجرةمنالثمرةهذهكلعلى،المرأةأو،حواه)قداميعتبرفوردنجوليان

مصاثرشحثأنبعدالطعاماهذلقومهاوونرت،التابولهذااحدوضتيأنها،فلط

اعفريقيا.فيالميزوليثيالعسعرأواخرنيةصعحالععزيرالأمطارأخذتعندماالقوت

التأو*تمنولعله.المرأةصحاتصافيسالطعاموتونيرالفاكهة.جنيكانفلقد

الأنطروبوجية.

الثعوبمنالعديدلدىوطوطما،الزراصللمجتعرمزاكانتنقدالحيةأما

بهيثةتنكرالذيهوساماميلفانالبعضفعندادلأما.الجديدةللجاةدرمزا،البدائية

تايينتنألمجبتوأفواما،والراطيرمعرفةضجرةهنالثحربأكلحواءوأتنع،أنعوان

بنووتفانبعدالاعنهااللعنةهذ.ترفعولم.أدممعالتالينلهاكلدنستولذلك

علىصارمةاللعنةهذ.تزالوما.هوص!دمنالثيمةوتملمواسيناءجبلتحتاسرائيل

.اتوراةحبال!ثعوببقية

أطفالارسعةت!خنمحنهوحواءأدمبينالأولاطبعملأنالىأخردنمرىحينني

ثقيقين.معمنهماكلأوربما،ضيقتهمعوهابيل،التوأمضقيقتهمعمابيل:الأتلعلى

هرس!صبتصرفينمبافاك،دانالكعانيينعندمتبةمحادةاطيةعبادةوكانت

الأنعىعبدعوااليهودأنعلىسعدلشواهدوهناك،م.ق-00020016اعلىسعارسخهسعرجع

.يهودا(ملوكمنوهو.م.ق072)حواليحزتيالأيامحتىطيحانهيمفي

المعروفينالملائكةأنكما.مضاعفةأضعاناأدمن!لنعكلاسرالعاشرالجيلوفي...ع

لهميتخذواأناستطاعوا،جنهممناتءمنمحروميئكانواالذينالذ،،بأبناء

.اتوراةتولحدعلى،الفاتناتالثرنجاتمنزوجات

الىتدهواالقامةطوالمحريينبرابرةرمحاةالأصطوؤآلىهذ.تفيريعزىوتد...

لكل،أأبناءأما.الأسيومةبالحضارةوتمازجوا،المحتبلالثانيالألفأواثلفينلطين

فتعنيأدم،بنات5أما،الاميلىكلثور-الالهعبدةمن)الرعاةالياقهذافيتعش

نيولعل.الزراعيالكنعانياجمتعبنات،المؤنثالإلهاتعبدةوسالذات،الأرض"بنات

تفوقآمحظااليونانفيتكفوكانت.الملاسكةونجاتأبناءلوصفعلمانيتفيرهذا

أورمانيمحاضواالعمالقةالثرمنجناأنوستقدلإينانيبهاولتبرك،الطبيعياطجم

هياكلهمهنجنمامحلىبرلجانيافيحتىيثرماكانوفالبا.الحديثا!ريالعمرفي

)منكا،ياوعناتيو،الفلطينيونالناقيونوصنتب.أتدامصبةطولهايبلغالتيالعظمعة

ابخى.هذاالىالمنرى(أصياأمحصال
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المشمكل!ل!غفيمرلثى

صنةاتسنرحعلمنقد،العزلاوسنباليدينالمضنيالعملكانحينوني...

هذااطدادةمحملينبالبعفىأنبدالأخرىوالأدوات،والفأس،وانجل،اهراث

.()الصانعشنى)تايين(كلمةأنهذلكيعززمما،تايينتومقالالقلأخطالى

الافريقةباللفةاظدكدأن:(الإفريقية)الأصاطيرفريفررويرتكتابفيجاهومد

((Tibernians)للتبرايخينْأخرىتحيةواطايبيون.)س!لأل!3(خاي!هلتالكان

توسالتدمحىبلادهمكانتالتكولنضروفي،الحديدمعدنصهرمنأولوهم

هنكنعلنأرضالىأريامنقدمواالذينلتركايخينالمعادلهووتومال،تيالأفا)وهي

.أمحلا.ذكر.سبقتايينوتوبال،الهكوسمبكل

مه:هم!م!مئهتم!!ههكل!اهـ-3-

...وكعانيةوبابليةسومرمةجذدرلهاائيلهةالاصالمعتقداتمنكيرافان

الومرمةالطوفانتصصمنتفا!يلهافيحتىمتارةاتوراتةالطوفانوقصة

نيعثرفقد،للهوداببليللبيسابقةهرحلةفيتماللأصراهدأنوالظاهرواببلية

.الطونانتمةمرصياتيجلجحاضملحمةألواحمحلىالفلييةمجدو

كتابأها.نوحالىأدممنالأولىالأجيالمحنمفملةرواكةأدآ(تصة)كتابنيو

اتيالأخرىالكتبانولابد،الجواناتألةمحلىحكاياتمجمومحةأنهيخبدو)!هوة(

،يهوداملوكو)امام،الأناب()كتابوطيعان(..،)صنامعمثل،التوراةفيذكرهالرد

أصطورةأنكمافزكزهيثولوجيةمملوهاتمحلىتحتويلالكي(وأنجاء،اصاثيلوملك

!اخصلا!محلى،أ!نرهموهو،ز!ىجرؤحعث،كرونوسأبيهمضدوهاديى،حام

حذتنرح(كنعانابنهأو)حام)خصاهأنبيد.العاءمحرضاخلالهنبذلكوتمكن

ضىومد.الصير،انجهبهنعلهماوأثركسكزمننوع"وصحيعارةقيالتوراةمن

وهي"تافهةجربمةبببوسانثلاممحبيدافلههويقىبأنحاممحلىالعدلالمى

الأموميوالزواجالقديماصتعالأهوميعنأخرىالماحاتوهناك.محارصاأبيهماهدة

)سفر،بزوجتهوسنصقوأمهأبا.الرجل،وسيترك:الأممحثرةمعالزوجكقيم)جث

انصتحويربهدتمرببةوحضاراتأهولمناضعاراتالاذلكوها(م!:2اتكوين

الأولي.الأصلي

،كدتالأولى:الكوينضرطونانتمايانأ!ورتاننهاك:الطونانوحول

وكانت،جلجاثىملحمةنيذكرهايردالطونانمحنالأكديةالأ!ورة.يونانيةوالأخبرى

والحثين.،واغورهين،الوهريينمحندأ!ضاوقداولةمعروفة

(وخ)نالكنعانيةبالأوغاريتهوتقابلها(استراحة،)راحة:بالع!ية)نرح(كلحةوتعني

يجهد،،يكدح،تب:تنيالأكديةناخمأ)4كلحةانكعا.،أيضا()يرمحومني

أيضا،الريايخةنجيموجؤوالكلمة"ثن،بنني،كضب

أو.الطونانتصةجاقمعيتفق)الا-احة(سنىمنمثق)نرح(اسمأنوسدو
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الش!كا%تدخفيهراشى

اطزن.بمنى

موفو3ومددر.الراندكن()بلادصمرنيجاءالطونانأساطيرأتدمأنعلى...

هو،واحدوترمحلىكلهاتضرببانهاوايوناية،والتورأثية،البابليةالأخرىالأصاطير

ليتالطونانتمصوأن،فاداالأرضنيعاموالأنهمالاملبالطونانالثرمعاتجة

أوتيانوجانيالرتعةابخزرسكانبينهتدادلةنهي،العوبمنشبمحلىمقمورة

البحرضعوبمحننضلا،الحمروالهنود،والهنود،والبرميين،والم!ين،والابانين

منهااوسعصهايوجدالتيبالرتعةاهدودة،التدقيالثعوبمنشعبأينهابماالمتو!

وأنقطجزيرتهمحلىيمنصرالعالمدانجزيزطكنعلىنجالقياص.أوذاكالحدهذاالى

حدودالمالملايتجالز،الوديانهنوادلكانوصالنة.بهافيطةالجزرمنمجمرمحة

بأن"تطالهم7منفدانطاعاجرك،موضعيةكارثةحدوثنان،وهكذا.بهافظةالجال

.()3الأخرىالأصقاععنضالايعرنونهملأن،أبناصهعلىمتهاوىالعالمأركان

:هرى-!رس!-،5

فيالواردةالتا!يجةالمعلوماتنامثواالذينالعديدينوالاحثينالعلماهبينومن

كنابهانيأشارتاتيفينكاملينابريطايةانقبة،الأما!مةالتتاتضوءنيالتوراة

مكلايجادتذلالتيالمحاولات05أنالىالحدمةواتقياتالمقدسبالكلتابالموسوم

أنهامحلىللبرتكبرجهدالىلاتخاج-اببليوححورابيالحليلليراهيمبينتاربخط

مثلامبراطورصةبحاكمرعويضخيفارنانالعقليقبلهممانليى،المحةمحنمحارصة

.اللاسقول،مصافالىترتىاتريخيةالصلةهذ.لايجارمحاولةأيةدان.حمورابي

معلوم!ءنيثكموفعظلمح!لمالرابع)الاصحاحالتكوينضرأنومع،ابرامموحول

التيالحرببعدفوراالكنعانيةاوبالأكديةالأمرأولثونتركلاالقصصن!ن،التاريجة

القرنالىاطربهذ.زمنومرجع،البريةالىترجمتبزمنذلكوبعد.ذكرهامحلى!أتي

الرج!ةهد.وحب.أخرىني.مقمحرالابعوالعرن،روايةني.مقالثرين

أرضمحلىالاستعلاءتكرصهوالاعحاحاهذمنالنرضنان،وصلتناالتيالأخرة

ابخربهنيالعقةخلحعلىلملات()أوناران-دلكلقادضمنكنعلنكزاوقد،كعان

الأرثنظلموحب،الفورعلىرحرهمأبرامأنالا،كزاةأرصعة،الثالنيدانحتى

ترإ!نيش!بمفد!لبراتيوألأنوااضحدراتلااضتتائبأصاهحول6سانوراللسك!فىترافقلن-)3(

طب.بببحرلىضغشعرالىالوصرلمخلاومن!وط!تركلنولوانطكلالحلساتنرصيركأومحالر

/.ت.هـ؟JiVالاصنوصطناقين!وفرلم:اسوحيعنالكياللداصةننىذلكولا!نيلل!اننر

Iدت!مم*-!دولومونمتتكونإستجلخعننتلاالرواكةاناة...مبصلااع!.ككنتمومر.علىهقور

!لر!هـك!+..الراسةمن*اتةشطقكدوال!اتلالراقىالاتشانرلمصطنأنعدثئلاوجدشد...متت

اثففمنة.طضشدصطناعرمطجرتو!دب!تزاوجلمأن!ىأعرىم!ت!انولىتقلطلمتتعن

سعإا...بالن!رتمل!ىعدتشاشنلقهرالنرموسأن!لا!صم!نجتاكمحند؟لأسبلراللتاشت

مةلىالعلسالحثعلىل!ب.الرمةدافافاتشف!روجز!تحرصسوطاطص!لاطسالالهي

دمدسه.حضبالمدصالافرا&من
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لعص!كبتاد!فيهو!ى

يحك!ونها.كانوااتيالأرضكلمحلىآأبرااسولى

خلطوهناك،وصارأى،أبرامبينالمعقدةبالعلاتةهابذكرنائمةرابيحموثربعةوفي

بينمدبلنأنجاه)دراجتم:24()13القذثهصفرفني-اصامحلصلالةحولاتورراةني

ومبدر.لاصمامحلشقهقأخاهدبلن)25:1(اتك!منضريعتبرحيئفي،اصاصلءك

وألهة.ناطقأمماءهياصامحلأصاهأن

دبلاتاهن)القرنبلاصربسلاتالآضوريالملكجلاتنيأصاهوردتودد

.أمحلا.الأصاهتلكتطابقايلاد(

أبا8ينيالذي،ريرايمالىاصمهالذيخروالتسعيناتاصعمحامهأرامبلغوفدما

يرونوأخرمنضنكلأنومع.لىصلويمبمينةاللهالىثارفدماوذلك،الأممنلجمهور

هداكتابةنياضرككلأبمناكرفاكأنالىيعودالمافةنيالارتباطاه!جبأن

الملكىللقبشتلفتينصننينوالاسصانلمرابمالىآأبرا3لأالذوتنر،الاعحاح

قمفرالابعوالقرنعرانءالقرنبينالممارسةالألواحنيالواردكن،أبامرامو

.،)4(العليالأب:الأمغانحوعلىتراضهيمكن

نأنجدوانفداتريجنمواديوهواتمأججالرادينيالملقاأالضحايامحنأما...

اناعباتفياثص-الإلهثملالذي،؟للملك6وركبدتقفمكانتالمحاياهذ.بعفى

يمكئكحا.العادةهذ.وحز!الوارميامخااصتكرمم.اتجاستبدالكدالو!ة

.-8(6:!لأم!الحروج)ضرحماتينأو)خروف(بجلبالاتداء

نيتحارسالوادياهلىفيالقرابينحرقطقوسكانتنعدجفبمواديحولودائما

الادسالثرنفيالبابليالنفيخىواضرتث.آالماضرثالقرنفيعحانالملكأ41

.الأثرارلعقابا!يمبفكرةوالمحينلليهودأوحتثم.آق

فرحيث،الكلدايخةألرمنمتلؤالصورةهدهأنوفي،الأجمةفي"ال!ىأط

أحدسا"الذهبمنكينمحلىآ.قالرابعالألفأواحرالىترمىط!ةتجرةفي

اليفضهةبللةرمطلنوقد،ا!لضةقوائمهسامحلىتفان،لازلرثيوالأضرأبفى

حرلاتوراةنيمامابههاولها.الومريالفننيصتكررعوؤوهيمزهزفبةضبمرة

الذبح.

)قامحاشأكرفيوح!ورابيضريعةعاقيالديوهاجرطرةبينآالحماحرلأط

صمر.بلا،التمةهذ.مهدأنالىومرمى،ورنرنضلةبيناطصومةجب

ال!لوماتصنلاننبلىال!ال!الليياناهذداضدئى،صمةولعةتدضتتئصات!لناولعئ!()4

هيانطتتفت"له...احىللصح!وىالك!كلرضىتطو!اثدش...سدتالكبنيالو"ط

لاانصوعنلىاتحوءتدءل!ونلثالملمسكصعانورلرنيدااط!ليالحلوسةتطابقمدأميمثثك

لاانراقىب!شوهوصسا!8عددفحولمارس!حم!صا!روحهاالأ-اثاع!تطاناأنهاذ،خلدلكونى

رانما.ك!ورواسنةنرلىماسا!رصبر.تفنورد.فعض
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ل!عدسلك!بظر!خفي!مى

هلاطم:

اليوآإلمذكورالواديعلىمرتجهنمواديأنفلطين()بلادفاتبفيوجاء.

...اثرتياطرمصوربجوارالرحصة،باب"بمقبرة

ضمزمل،كالصوفأيضمثرلصراهم-الربقوج0005:ملامل!الكلابوستأنف

عدمدان.مليهمبهااللْهانمالثرمحدال!رعلىعلامةأولوهي:(*الرب)أيهو

كقضيفصا4(:2التكوين)!فركعانباهراةمناسحاقابنهبزواجابرا-يممصاح

نضلولهذا،زوتجهاهلمعومكنيةالزوجيتركبأنالأموهياهتعفيالعرف

!يرمحرة"كور،مملمةلابانوذكر4حراننيأقارمهنجيعنزوجةلهيخارأن)براهم

الأبرلموهواالعثور،لان،صرى-عبريمصدرالىتتداتكوينضرروايةأنإلى

أياآ.محرةمنالمؤلفالمصر؟

عوكان،نعانيمزارأمامممر؟ححلهاترةني،رنقةكانتوفدما؟آخرنجروفي

كان،الصاطبنهالأوبأحدمنزلأمامتمركانتومحندط(يخرجانأجلمنبكافح

الذينالأخينهؤلاءولعل.الجدع!لماختارفيمحووستردد.اثليفعليعقوب

نقلواالذمنهم،اظورميناصم!تالمقدسالكابنيذكرهم!رود،صرماالىتدسوا

بينلمرايمارثتقمقصةنياشرتالتيالوأهينبينالصرعا!ورةععهم

.عور،"ثوموأ(يعقوب)ئلصا)

.5()المقدسالكابني!ردولم،مدراضيشوضيمرااناناعوتم!يرأما

ارثالهتضنبكوريتهلأنالمالمنكيرابلنايعفوبمنأخذمحوأنأخرونو!زعم

وهعالأخرىبعدالواحدة"صير،وم،إكلتاوا.ضعصلتالكنعايخينطرتهئاضانيا

افو!بن:اخرىفعمؤفيبهمالمقصودكانشرأبناهفانهذا

الهضروني،(2:ه!راتكوسنضر).".الأرض!ان،الحوريص!رنجوهؤلاء

أرضهم.واحتلوامحرنجوطرممثم،جرفياباليةنيأتاموااطور!يئنأن:12()2

والهندكة،والاممة،الومريةعنفريةلنتمكانتالذدناظورسيندولةوكانت

انلثالألفأواخرنيحما،تهموازثمرت؟الثصايةكدبلادمارتمحلى؟الأرربة

تكثفلماطف!ياتأنوهع.الأناضولوضرميصورياضماليفيمنازلهموكانت.آق

صفرضهالةنيلثكداعفاكفل!يى،أدومبلادفيلهماثروجودمحنالأنحتىانقاب

!:عى.الأولابخزه.فلطينبلا!:الدباغصادسطنى+(

اء3.امامةتاب!طىادصت

...)ستجلغشترمخللملأتصابمة*عئرضححكتاسدتاتلاتالكتينهوظذريظأخ!وححلض*

عحوا.صدقمعوشىيثاراتشلرلهشعاعديالابتدلرواماتتصح!حوليالومحي7اعدقرأنئلاددمل

لكفصدلةالااقلفوالدرالاتاتثتوط...الطعرالعلممع6بارامقنيوخىوائلالللكلال

.وعدتالصماعبازه
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اسىكلبند!فيمرلعق

أدوبضر)راجعالكهوف!ةأوةحرزي،بالحورصبنالقمو!كلن)ذاالا،انك!من

منلا!معوفيمزارمحونتوآفهميلعربوناما(مطورةفيبينمن!ترون)الذين:ء!!

فياصهمومرد؟.آق!رضةحدودفيالأرجاءهد.فيأقاسا،الر!زيالعمرأبناه

وقد..مق.12ا3حوالياثميلعتىتptاتيالبر*ىتلاسمةنيالأولىللحرةذكر

داودمل!هممضأنالى،والحورمينالع!ميناصتومحبراالذمنالادومبنثولةدات

.م.قكصحوالي

اتتلت،وحوا.3لآاللهصنهااتيوهي،يعقربرنتةأطتااتيمحوو*بى

فييردمماوهو.الفرهـوصةسخهارعلى)صاقتعرترقد،كعثوبالىحقعنالأن

.التوراة

يمقرببركةلأه!ةتعزمزاجاءكلهدلكامحخزوأمهط،المتغاصينالتوأمينللذ

هذ.اسةوتكحن.وعد,مبركونهامن!ر،)صائيلمتلستكرصإتيالأيخز

أحدحذنها،ضققهمباركةسرتتهمحلىيعقوبتدينمحارةومناك.الملكعةحقفيابركة

محراثنيالاعحاح،هوشعضرمن)4.5(بالعظتينواتجدلها،القدامىاهرر!ن

لكل.بيتنيصرامحهمهمزمحلىمنانالتبئ

أعلهن.افرتةبأخرىالأولجزئهانيمذكرنااتيالأ!ورةه!.ترضتوتد

ومحدما+مفخرةيعدوالاحتيالاطديعةلالىاللبو.كانمنلىالبرياتراثفي-كعافي

لأنفهمالمدارشيىنالمنرلنأباحوقد.وثيانزوتجينأتخدصنةأريعينابنعوكلن

اصامحيلقبيلةمعمملاستخلالهنمحونبلخرةصفةأصارسمنيالحركة

بيرياركة.ا

اتكلوين،صفرمعسانرنحوعلىيختضارب،امقياءكانوامحرا+شىالأباءأنوأما

عداباعو.ثم،!وصفأخهملافتالتأمروا،بن!اميئوالطفلرأوسينباشنا+،نالكل

..اترسهالاوابدمنحواناأذواهـمحرا

الذى:راحيل-لئةلامحادالأقدميةصاقفييهسالأبا.لموال!دالقاثليواتلل

علىمثكلالدامةفيكانتحثللكلمةالضقبالمنى6صل،5اص5بعدفماصي

.)ء(ف!ل،راحيلتجكل

متيزكافتفقبلته:راحلابنأترفم،أراياامحتلر.لاجمكننجيامينأنعلى

لاصالل.ملكأولكلندفها.ربض!واتها،اطروبفيالمعلاعاسعصالهابدمةاشترت

أنها!ثعر،ضوودببلا!القويةوعك،جولياتضدللمقغداوداضعصالأنكما

ماريوث!مقفيأ0قمحئراثمنالترنفيالتوأهؤلاهذكردر!حمثبخطمةصلالة-ت

جمواصناتمذكرناالتي،للدماءوقعطئةقوحئةكبهلة،النراتمحلىال!كةالمدت

لأنشراطصعلنثدلوكنب!االامراتلأ!زممدلكطدصككاببرت!ااتورلةبفنىلأ-ك!(أ

اسس.!نكلحمدا!جحالأ.علىهـمحاطيتئران!رصكلا
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التصفكبفارخنيهرامى

مقالأثىهيلراجل،الوخيةابقرةصيلثةأها.س(:)94التطومننحرنيبنياهين

سنىنضدكلمةوهي5الابان(ايهصااصمراحيل()و()يثةالىأضفنا!إذا،الضأنأولاد

الأرامي،انتصلاسهاوكذلك"الأعماهلهذ.وابدوسةالرمحويئالجذلرلنااتضحت،اللبئ

ةكامlفي-الزمنمنالحقةتلكنيالآرايونكانفلفد بدومة.قيأئل-لآهورسين

لى!فىععكل.صوب-صمه!

.كعانأرضنحو،الفراتومحر،الجحالعلىوناء.أولاد.وحمليعقوبمام

ترج!انالأ!ورتينكلتاأنومبدو،أسطررمين)كريمينببطلينولابانيعقوبتصةوتذكرنا

النامحرقاسرائيلنجويأكللا،يمقوبنخذفيالجرحوشب.قديمواحدمصدرالى

انأخرونيزمحم33S*L(-32:25التكوبن)!فر.اليومهذاإلىالفخدحقعلىا.لذي

اللاثكة.أير،الدينونةيوآحتىوأبئمهلاسرائيلحاهيا،م!ائيلكانيعقوبخصم

ويعقوببينالممارمحةهذ.عنالمدراشيةالرواياتفيالكيرالتضاربظن

لراءالواقع،اللهلنةلك:الدثتثيرالربأنهعلىبعدفيحاخاطبه،الذي"الرجل

معبممارمحتهقدرهمنيحطأنلايمكن،المتأخرةايهوديةالديانةفي،صريتصورأينطاق

ضربإلىوعرجهيعقوبمصارمحةأسطورةتو%عفقد.وضأنهيتركهأنفهيطلبثم)نان

كانتوتد.خصممممصارتبعدتنعانأرضبدخولهاحتفالاالأحجلالرقصمن

محلىالملكحصةمنةتبروكانتوذلطيناليونان0ذيالألهةمحندمقدسةالفخذعظام

فان)اصراظ(كلحةاثتقاقأ!ا.(24:فىالأول!صوفي)ضرالب!يينكدآالطعاماءسدة

.!فوباصموهو.اني،أعدضد"رفي.جاهدتععي6ليل)صر

الفرفيهادوناتيالمرحلةيبقحرتابالموتثامارعلىالحكمفان،الريعةحولأما

الامرأةأوالزوجةمحلى(4.ث!)العظتينوالعئرينالثاني)صحاحهفيكقضيالذى

بهخمتنقد،موصضرسةفي،اطرقوأما.بالحجارةبالرجمالزناممارصالتيا!طوبة

الرجلاتلحقلمالعاروسةنانهذاوهع2(:ا9اللاومين))ضرا!اطئاتالكهنةبنات

وأ،أباو،لزوجتابعاتفيرهادمن،ابكريهوداممل!تلرسخني،ابنايامضجعونالذين

البنيأي)الفدالة(محاديةهوم!بينواضحتييزفاكيكئلمكماةمقدساتبفاما

.الهوىدنجتالمتدسة

صصف:هى!عرمه...-،-!!

انجاءالىيوسفبامحواالذينهمالمدمايينأنعنالتكوفيسفرفيالواردنالمقطع

حبتأنرايمةوثيقةاهحا-)،يوصفبغعنروايتينبينلتوفيقعحاولةهوانما،اسصامحل

ذلك.بعدألنت،يهوذامملكةالىتعودوالأخرى،.م(ق)721اث!ايةالمحلكةدهارتبل

الافراجميالنصوني.الاسامحليين7الىبامحو.يوت)خوةنلن،الإفرايميةالروايئوحسب

سفرأنبيد.كلوذانيذكراليهودانيالنصنياما5يو!محنكلحدانعرأوبينالىسار

،يهوذامعرؤابينا!دويند.ان6لاسرائيلالجديدالركزأورضليمأمبحتكدباالتكوين
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النمسلكبتدخفيهراشى

ودانوجادشمعونتباثلثورمحدسعلىوذلكحنبمظهريظهرالأخوينفكلاهناهن

.التأهر.بدمحوىالأرضمناهرومة

لأنها،تصلنالمللتوراةالابقةالدينيةالوثامقلأن-دولسا!فرينز-المؤلفانوكاصف

سار)كعابو،يهوة(حروب)كاب:الوئامقهذ.بينومن.مححداأسلنتأو،نفدت

.كنمانأرضواخلالهمالصحراءفيمليينالاسرمبهتصةملحميبأصلوببرلماناللدان

صفرني!دهاالتيالأمثلةهنمانلصنحومحلى،قديمضعريبأطوب،بالعبريةألفاوتد

ثالثكتابوفاك18(:)1اثنيسويلوضر،13(:ا)0يثر3وضر،:14(21)العدد

صفر)أنظر.ومدنهاكنعانوصففيهيرد،يثر3منبأهرأجزاءصبمةفيصنفانهيقال

.بو(18سر2

اتبلغتدسيةلمبدأالكليالرفضالعلمانيةنيالموفلةانظريةهذ.مننتنيوهكذا

وكان...أ!وريصدمجردجميعاتصصهواقبارايهوديالمقدصالكابنيالألهي

بالبحثوسالاستعانةالنربنيالمقولاتلهذ.نفوذمنثاعمالسرادبابمنذلك

للمنطقةوالآئاروالتقيباتوالأنطرويولوجيااتريخعلوممكعثاتوعرنفهالتاريخي

.أخرىتفيراتدنجدالمتو!ضرتي

البحثوموادعناصرخلالمنافتلفةالنظرالوجهاتهذ.منلبعضوشعرض

هذ.هنالهواث!منجملةنيهلاحظ!سنامنالبعضأبدياوتد.نتائجهمحبرأوانقدي

بلاعالافيهايقلمقطعتهاالتيالطوبلةالرحلةو!عداليومالتوراةأن!دوهكذا.العجالة

بفاالالتزامبعدمالاعتراتأمامللخطرقدسيتهايعرضمماومثو.مثوضجزثيالهي

نفهمأنيجبالتوراةأناعتبارالىالم!يحيةالربانيةفمبتوقد.دمقةيخرلكونهاحرفيا

هذا)عجازعرضمماالتحريفذلكشابتدأنهاذوقصصهاجزئيالهاوليىروحها

ومربقهصدمهفقدانالىالذمنكوحيلهالأنبياءتبليغكدبهمحرتالذيالكتاب

الكهةأعمالصضخمتراثوصطوثذراتعمومياتالامنهلناببقلنم)ذ،الأول

يكونأنالعلمومحلى.جنهنيممبرتجفمعلماصنعرضهوهو...والأحباروالناخ

ألاالعلميالبحثمحلىيجبكحاةحتحيةاجحاليةواصتتاجاتأحكاهاولاصعمحايدا

ثوهين.وحثوجزثاتمجردعلىنجيتعامةرؤىيطرح

*نيقولالقديمالعهدنيرأيهة(الحضارة)تمةكابهنيدبورانتولابحثوكذكر

الطرازمنوفلفةوضعرتارمخذلكنوقهربل،نحبثربعةالقديمالعهد"لص

تاريخية،أغلاطومن،!نيةبدأصاطيرهننيهلماالكابميةمنأنقصناماداذا.الأول

الابقونأجدارناكانهاالقدممنأوالدتةمن+لبلغ،تاريخيةأصفارمنفيماوأتررنا

أدمتصةنانأخرىحضاراتفييماملهمالهالتوراةنيالكيرأناذ.فيها،بترضونه

محلىتمردالانلنبأنمعتقددناببليرنكانجث،بابلألواحمنباخو"والئجز

خدمحهوهناك...الماءنيالقاءثمرةمحننجحث،داثمخلودنيوطع،الموتممة
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النصلكل!ناد!خنيهريثى

ثحرةالواتعنيولكنها،ظاهرهافيتضبههائحزفهابدلانناله،بيتهمحنماكراله

الفارية"الديانةفيأيضاموجودةالمنتظرالميحأو)اب(المثيئ*وعقي!دة..القاء8

لردتكصاالعالمخلققمةأماالبابلينمناصتعاروهاايهودأن-رأيهحب-وبدو..

مردوكالإلهتصةعندهملردتحيثالبابيينمنايضا-متارة-نهياتكوينصفرني

منمتعارةفهيالتكوينصفرفيلردتالتيبابلبرجتصةوأها..للعالمخلقهوكيية

..البابليةالأساطيرفيالمذكورةالامخةالأبراجضة

الحسةهوصوأسفارالقديمالعهدنصوعىبأن:هالقولالىثيورانتولصنتهي

بىا،ضو!مينوالفنيينالبابليينثلالابقةالأمتراثالىأ!ولهامنكثيرنيترجع

معيخهاماوصابهالأملهذ.التبغوحدةذلكوصببالأمهنوكيرهمالفرسوتلأسرات

الباخونوسجع.جديدمنفكتبهاضاعتتداتوراةأضاركانتعزراظهروعدهاْالتوراة

ومحزرا.والكهنةعزراهوالنصهذابكتابةتامالذيوأن،عزرازمنالىالكهنوتيالنص

.في.القرأنجاهالذيعزيرهو

وزكرساحجيبمعوتمحزيزصفهماوالثانيالأولالأياماخبارسفرأناباحثونويذكر

النسيعةصفرمنالأكبرالجزءتكونالفصولهذهأنالغالباوالرأيديورانتولوسفول

ذكرها(سبقاتيالأريمةالنصوص)أوالأريعةالأجزاءهذ.أنوسبدو.محزرااذامحهالذي

.الجلاد،تبل"3عامحوالياطاضرة!ورقاأنخذتتد

أخذتالذيالنزمرالمعينهي(والفراتدجلةانهرينبينما)الجزيرةأصاطيروكانت

صةألافثلالةالىالبلادتلكنيعهدهابرجعاتيوالطوفانوالنوايةا!لقتمصنه

أيضاالذممنوجالها،اللامعليهموصتبلغفيقطولانطعن..الميلادقينحوهاأو

المنطقة.فياثابهةللاصاطيروتمحيحا

.لاهـ!صلممالر*يوص!جهءميمعصرىرطة-ح

:دمحاوهئذكرنا.لماوكخلاصة

محامبريطانيانيالصالربلاصايورافاشلفريفربقلم*البرية*الأصاطيركتابهماوفي

هذاوتتحي!بترجتالوكعلىابباحثقابم،التكوينصفرعلىتعليقاتمحنأم!

عرضاوتد...9891عامبالرياطةرصاثانيةطعةنيوذلكعليهلهتعليقاتمعالكتاب

تأثرتتدالاصراميةالمعتقداتبنابكثيركونالىالمترجمومعرض،مقدتفيلذلك

وأيطولتارمخمدىعلىاليهودخالطهمالذيالأتواممنوكعايخةوسابليةمومريةبأجواء

محلىالهالموصالذا!طفاهالى)ثارةهناكالتوراةنيموضعهنكثرنفي...يقصر

وخودرف!مغالطاتولكنهادرجهاالإلهيةالرصالةلأمنفيكهذهتعابيرولعلالآخرين

دالفرعونيالومريالتراثنيالآلهةمفايمللعبرانيينحملهاللوامعمخالفة

...لأوفارصنيوا

انذهالواضحنحوعلىيلصالأخرىاليهودبةالديهوالكتبللتوراةقارىنكل
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النصلكبظ!غنيمراش

..والكنعانينابابيينبحاضرات،العبرييئالرعلابدو

أبدايكنلمصواطاليةالمتطورةبمور.ئلااتكوسضركاتهوهنتماماومجهل

الأسوللفهمصياتهاسديبمنلابدكليةأنكارمحلىاحتوىمدلانماالالهالرببهد

منطقأنولابد.صريةبأيدانصوعىعلىطرأالذيالطويلاتحوولقيلهاالمقدصة

تنزيلهابخلاتاللاحقالمتطورضكلهالأخذالرواماتمنحذتتدالمطلقالتوجد

.الأول

لمالتوراةعلىالابقةالهوديةالدينيةالومايقلأن-وملأسالىك!شر-الؤلفلندياسف

بوحيكتتتداتوراةبأنالاعتقادصادولئن.محمداأملفتاوفقدتمدلكونهاتصلنا

.تتح!كانتالركمفهوم)ضارةيرنديأمةن!نمموهنمقدس

القصصمننالعديد.يطبعهااتاهلكان،الأخرىالد!نيةالتفاسيركبأنالا

يعتدد!ةنصوصوهيالمدراضيمنيبالظهورلهاجاحمطحوصةأوهترةجاهتاتي

الهودية.الأوساطنيبها

لاصرائيلبأمر.الذم)نرادمقولةمعالجوهرنيقلقيالميعادأرضنكرةأنوالواقع

هذ.ايهودامتغلوقد.اكتاراللهثبلذلكتبعا)صافيلبنيوكونبمبادتهوحدها

!فةلاننفيونحن..ضعبهاواصتبعادواصتاحتهاكعانلأرضاخلالهملتبرمرالزامحم

والأضاناتالتحويرهنشابهلماسنرضولكننااليهوديالمقدصالكابمحنالقدصية

عرتالذيالتعاصىخلالمندخلتالتيالتأصيراتوأصول،محديدةترونمدىمحلى

بينوالردالأخذوثرجةالئرتياتوسطوحوضفلطينم!نطفةفيالقدبمةالمحالك

.ايهودياتوراةكتابمحلىذلكوانعكاصالحضا!سةانيراتمختلفْ

طبقذلكلأننوحوانبيالطوفانضةعنوأضورمةصومريئكتاباتمواجدلايمغو

فهؤلاء.بمدفي!ابعيداموصمحلىالمنزكالحمةالأضارنيكصاتدوسنهامحلىبقردذ

وافماراتالأماكنرنيليهوديةالابقاتراثفيسايداكلنوتجلهنهمضصهمالرجلا

جلجاثى.تصةأوثلااطارقاطيهمأسطورةنيكماابالؤ

قكرىوهنمنهميعضدبلتواجدهملاصتيأسطوريةرث!ضنذلكذكرولعل

حرالياللاحتةالتوراةفيتهذببهابعدتدوشهاوكانالأمبرهمتداولتومدعقلاسدهم

وللأصفثابهاالتيالقصصملكةموصالنيزمنعلىايلادقيمحرالرابعالقرن

اتدوينمنأمحاالفمحلىيرسومدىومحلىوالمنالطاتالخويرهنالكثعربعدفط

فيه.لارمبحقفوجودهم.والروالافانة

بل..التوراةعلهتنصكمامواجدهمأصولاوقطللبرلينبأباءمؤلأءيكنلمطن

الريئبأسول)صراثيلأصول)نرادحولبعدنيماالمبد!ينالكنةاجتها!اتهنهو

ماطبة.

الجيمبيعرت.مق538محامونهايتهاببليالبيبعديهوديممطلحأصبحومد
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سصلكابكدحنى!رشنى

!هوديا.تجريهوديةآأمنالمولودالطفلأنالمعروتومن.هوصضر!عة؟مباعهن

عامحدودفيلمراهيمألىبالعودةالتوراةمولحدعلى-البريينتالىمخهـستص!ز

بممرفمتامهم..د!صفسئوباصقبولد.عردراالوهرمةأدرمنوجرت.مق"18

مرلراالقضلافحكلمكبانأرضدخولئمعحراءنيواتهمومىخروجحينالى

)ث!وصلي!انداودعهدنيالاالدولةثرجةالىاسراثيلتصلولم.والأنياءبالملوك

وفزواتالبابليالفيوحصوللاسرائلكهو،امملكيتصاهرحينالى،الملكين.م(ق

عبالحمجيئحينلالىنالرومانابطالةبحكمانتهاءوالأضورسينالأكاديصرجون

.اللام

لأقيةهرمعافلطينوأبحت..فلطينفيبقبللهوديبقلممه7العاموحوالي

بأصها.الععورةفيفهمالأخرينمثتمعبقتكيرلايهو!ية
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لث8لفاابزءا

توفيقيةهحاولةحولاسقفقاجات

البابلية8والرقيماتاكأسطوريةالمصمادرلنطريتى
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يعصله!بلكلىهرسى

،-ستننلب!صقددم

تلأيناوقملزحةققلرمةشعوبتأخذأنالمتبدهنلعىأنهنقول،دكخلاصة

فقدكحلانىخاتالمقدتوأسمافهاالدينةكابعهافيمعارمةأصرلعنوحضار6

اتبه.علالأ

!كنلمفهو..ا!امةاتطور8بمورتهثلااتكومنضركبهوهن!حهلولكئ

مبلدالمقدسالأصللفهممد!بهامنلابدكلةأنكارمحلىحوىوفاالرببدأبدا

ضكلهالأخذالرواكاتصهذبتداللاحقاترحمدمنطقأنولابد.طوملامحويز

كونمنالتةذلكولايمغ.ابابليانفيقرةبعدوفلكما!مخاثابتأمروهداالنهعي

كجل.والئعوبانطقةتواركطتراثوفق.اللهمنالعهمصحى1نجعاءاكانوالرسل

والرؤىوالاضاموالحثوالنالطةيثرصهايومأكدنابينالديال!هو!يالكابولكلن

والاضانات.ج!رهاالتيتال!وبباجوا.لكب!قه!راالأ!رركلمة

نيمثرةئلااطلقةفقس،أخدينلينقوآعلىحصرالصالالهيوالوحي

...انحاراتكلمحندأوجداقدارصةومصوركلهاالأدنىالرقفطفة

محلىمكومةهتلهنةتوارمخوفقضىمصاثرهنمقلاالترراةفيالحاليثكلهافهي

واثخصاتالرواياتهذ.سرجاهتالتوراةولكن.صةوستلأ!هراتشتلفةمراحل

)فافة.محليةمماهرمناض!عهارفمذكرتهااتي

النين،سدىعلىم!ويههاجرىموجديةرئ!ونقانطقةفيطدساتجلخوس

العبيبالابهاهلىما!نروهذاالابتةالروايات.لهلىمصححةبأصولها6اتوراتنجاه

توفحعةبصورةمابرىلدكرجاءتركلاولكنهاالجو.ارنيممثابههامعفتاهئوىفي

01طبقتلرمخ

بخي31لملهأنفيدو،وممطلحاتضىمنوماحوا.التكو!نصفرمخوىوحول

7صرامم...اصقبنكعتوبضقق)ص!امنالأمومعينعلى،لألةأ!ضا!رد!رمل

لعمالأضورمةباذلة)صاميلمملكةانقراضبعدالبامونوهم.موصنجوةبعدبالو،

طىاللاحقةاالاضاناتمنفهي،الحلقبمدالابعا!وآفيالإضراحةأماملى!

المنفى.بدلمامعز؟وهي)اتكومن(هالفرالهاياولفص

عنمحلمةبدصاتالقدقياتومطضرميحملراتكلتحنلأنطن!بمنطعله

لرطلةبقلماكفتدلنوستورةمحورأبصورأوالألواحاضرفيوصدتواحدةضم!

تجةالأعودهد.محنبأخذهاأيدنابينبقعتاتيال!وتالكاباتب!رتوقده1س

.الاطلاقمحلىمينىتببامدأيىالتدلمالعينكلى.بهالاحتلاعا

طى:د!نرجت-بلبلمه-وسور*أنمخديتالأ-دبن:ع!سكلالمىذكرء:دمىحخي-ا

م!.-!اهـ--ت!
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لدسدكل!تدخفيمريمق

واحدةوكرطلةالأتوامهذ.علكلمبعوثينأرسلتدالواحداللهيكونأنذلكولابمغ

لعباراتالمطلقالابههذالايقيماذ.موآكلحبالقمصومتعددةرأيناكما

التقيباتسبتته1ماوفقمدوسنهاتا!خمحنكطولضصوونقصنواتمدىومحلىانطقة

كانتدركلامنعرةكانتالاثدةالتعايمأنبدولأ.ينهماالاختلاطرفمالآثارومحلم

كلبو!أولصعودتجةبطةبصورةتطورتممالكبكلأخذتومحنها!قرمباواحد

بذلكقأمرةلهوضمها6مهمتراحتوامهاأوبعدصمالهاالأخرسنواحتواهحضارةأوأمة

وعاكثة.صقهابما

الثطلنستو!حكايةمنمصاثرهااصتقتتدقاطبةالدماساتنكل،وكشال

مختلفة.عق!ديومدوسنأصايبوفقكمتدنلككلدك..والثرايخروازصاجية

تبلئلبهتمتأولالهبقايامنتواجد.مظقةنينرحمرممننلوجردولعل

كلرثةلأنقاطةالأنابلكلأصلايىةلكولكن:جالليىالقديمةللممالكالأقوام

ابعض.يتتدكماالريةالذرمةلاتاءوي!بيفملتوممحتاباكانتالطونان

لي!وهو،قرصهأوالثرتياتو!حوضنيومكافازمانامحدوداكانذلكأنأي

أخرس.ررونبتومحكراتحديدا

أصماهكتومحنهاحقيثبةوالأمواموالأمحنالأعلاآأصاهتكلونأنولايتعد

كلنترمماأوحققةثتبدواتوراةفيالألنا!منهااضتتالتيوالممالكالأعلام

هذ.دامحطاهالوراةتدوصنعلىصابتةكلثتأنهالابدولكن،حنهارانبةمحارات

العبرانين،وأصول)صائلنجيبوتفنيجححالتمبالبفيتللاالحيات

وهوظيثبتلمالأمرهذاأناق.بعدنحاصافراثموعدلواوحورواالكتةأخذومحفا

غا,4داعسلوهمدلمراهمونرعأدموأنابكبرةوكذلك.اطلامهمحلىللحقيقةمنالط

اختلطتأنلبثتوماشلتأزمنةفيالكتبهاآتالاحقةاضقا!ةالماكاتهذ.

المنطقةتقباتالىاصتا*اوقلكالتدوكنتاريخمحرواطووالأصاطربالمنالطات

Yl&ذلككلمنضلوةكانتالأولعةعتهافينالكلتب.ومح!طها Laiالمنلوطةفانك

الرلينة.الممامرعنالأخذمحملةمحبرالا

لدنلمحدبدادكعقرب)صقضصالفيالتحزمحلىتركيزفانلاحظالتوراةوفي

صبمالدياثعبونل6صيلاصبأصباطات!بدبهدفوذبكأبرامنلمنفرهحا

بعد.ف!المقدصالعهدكابأوالتوراةحماهل،الهودىباثبموصالنبييدمحلىْ

))صان!ليأ.لعتوبيصعدموصنبلأنالأوماذلك

ا!وراةكثتللنالألهياتوحيدأبيلمراهمافيأباءأبولعلىتالممخطدلالةولا

الانانية.لتواجدومدءا..كللهاالعاملةللريةخىاصلاضبهاهن!ل

اكتمتأنلثتما،وأصطو!يةثرةمنذات!خقيماحغاراتأبحتوكما

ضد!دلتح!يفبقاطأضحتوبذلكوابعروالاضافاتالخويرهاكالعبرانيةالكتابات
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للفدسلكبتا!خفيهرنى

.المقدسالكابلمياكهيطولوتاركخدهورمدىومحلىسريةإبدمنشتىومداخلات

التيالأصطوريئالنظريةأصحابمعالاتناقتماملاتفقننحنالقدمةنيقلناوكما

للوحيدالجوارمناضيفمماذلكانرأفيبلأساطيرمجردالتوراةكونحولنعا!ها

الالهي.اتبليغوحدةنيهووانثابه.المقدصاطالمى

اصلاواحكةتتواحبالدعوةانمنلخليل2-

علىسابقةكتبفيذكرهاورداليالخصياتاوالأنبياهأنهوانطقيوالرأي

والمتقداتبالأساطيرومزجها!ويرهاوجرىأخرىأمالىصرهاانتقلتقدربماالتوراة

منمحرهاأوالأوشطالثرقفطقةفيالالهيةالبلاكاتجميعماضابوهو،الأخرى

صيرتهمماجماكلتواجدتدأنهلابدالقدجةمنكيرةلرجةعلىأضخاصاولمل.المناطق

أضارنيذكرهادردالتبىاثالأحدانكصا.لرسالاتهملأهاكنْتبلينهمتريةفاطقني

الواتعومزجالزمانلمؤثراتخضعتتدالأخرىالمقدصةالكتبمنيخرهافياوالتوراة

صربةثخصياتعلىالهيةضبهمظاهرلاضفاءوالتثويهواتصحيفاتحر!هعبالجال

فاطقفيحتىأوماجالرهاأوالقديمالرقكتبنينلحظهماوهو.حتماتواجدت

لتبلغجاءتلقدبليهوديةبحالتكنلماثخصياتوتلك.المافاتالنائةالمعتقدات

تمصمناشتهروما..جنرانياقباعدةمناطقفيذكرهاانتثارمايفروهذاأقوامهاين

ذديلأضخاصالهيتبليغوهيواحدةمصادرهاليؤكدنانهنلحظهالذيتعددهاومحلى

ما.وتديةثأن

هنموصىالنبيتبلبمايتعلقبماخامةلاحقعمللقصصهمالتوراةتدوبنكانوربما

جرىربمالاننكر.وحيفيالرواياتهذ.حصرمحلىالتوراةعملت،أخرىوأمورأنياء

ددنالتياللنةقراءةبقواعدالجهلمعالكابةنيوالاعادةالنخواخطاءالزسانهع!وكل

أولا.ذلكفيها

حقيقيينهموفيرهمولوطوسعقوبونرحكلسراهمضخصياتبانالأمريتضحاوهكلى

هذههاجاءتوالتي..التوراةْتدولنمحلىالابقةالأخرىانققداتفيملإ6يله6سبمولتر

والأمورسينالآثوريينيدعلى.انمطقةنيالمتثرالعجيباطلطلهذامصححةالاايايخرة

تركواولكهمذكرناهمعمنتمصهننوعاعرفواركلاوالذينالكانمنوغرهموالحثين

فيهم.بلغينهؤلاءكاندربمابالأساطروهزجوهاباياخطاهمملوهةتدونات

فدماذكرصيلعلىوتةسالاأولها-واليهودية-التوحيديةالكبر!الأديانوما

علىبالامحتحادنجتتداتوراةبأنالبعضذهبكماوليىوالارضادالإعلاحبابمن

يخفونأنهمكماالتوراةلتزيلالهيمصدرأووحيأيينكلردنفهؤلاه.لهاطبقةمصاثر

التحويرضابولكنصاسكتابفاتوراة.خاطننرىاممحلىكلاموهو.عنهاالقدجة

والتيعبالابقةاليراوالكاباتعلىومهيصامصححاجوهر.فيوكانوالتبدول

كانواذكرنامنجميعأنمنوالكهنةالأحباراليهماذهبأما.الهيلوحيتجيلاكانت
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المش!كلتابنارخفيهراشى

الناخهنوعرهمالكتبةبأيدكطلاحقااتحامهوجأءخطأ!وللعبرانيينأملاأويهودا

ودليلنا..برمتهاللسنطقةأنجياهالاوهاهمواكعاليالتفردبهدفللتاريخالنثويههنوهو

ايهودية.تبلومماايومحتىوالأماكنالأعلامأسماءمايماورهو

نجحولوزلك.الايمانترصيئبهدفجمةوتحومراتسهايخصاخلطجرىلرمما

البابلي.انفىبعدالثعبشتاتلجعمختلقلاهوت

مآربلحدهةالمقدسيكرسمحملوهوفهابرسينالأنجياءكاناللاحقةنالاضانات

.الأوفاتبعضذيالنيةحنرضمالجهلعنناتجوجميعه،أخرى

أهرصابقةلمتقداتتصححعميةمنللنامىببلافهالقراَنتامهاهومثالخيرولعل

الابقين.الأنجاءبقصصبتعلقبماباليقينانجرتدأنهكماالآخرالبعضوألنىببعضها

أوافىحبارأوسفرا!رفىجطىوردوماالتوحيدودعوةىموسحول3-

التوراةصأالتثئية

الىاستدتدثلاالقرأنأنالروايةاوالأسلوبنظروجههمنالادمحاءلانتطيعنحن

فوالاتجا.هداكانلانمحتوىهناستقا.يخماالمنطفةنيساثدةومدوناتطبقتصص

فاعتقادنا.مثلاالتوراةحولاليهيذهبونمامحينهوهو.الملمانيينبعضعندفعلاْ.هوجود

الديانةولادةممانتنقد.والتبدبلالتحويرشابتدولكنا!يلكتابالتوراةأن

منئلةمعترمهأخرجالذيموصالنبييدعلىالتاريخفيالأولىالكبرىالتوحيدمة

والقهر.الاصتيطانمنعامأرسا+كةبعدمصرمنداخوانهويوصف))يعراثيل(يمقوبنل

الهكوسمحهدفيمصرفيسواءالعابرةالتوحيديةالمقولاتلكلحدابذلكواضعا

منذالرحالةالاميةالقباكلبعضعندواكوحيدالألوهية)فرادملامحمنأوواخنلأكون

الومربةالأحجاروتدوسناتمخطوطاتمنواضحوهذا-وأولاد.ابراهيمالبيمحهد

كلفهااستقتمثتركةوأصطوريةدينيةممادرحولوالكلدانيةوالكنعانيةوالأثوريةْ

أخرىحيناتتصائلأوحيناتختلفالبادةفيأساليبوفقابدينيةمادتهااثعوبهذ.

وأو!عودواشمرارهااتأهليراتمدىوفقوذلكوأسطورصةثوضةمحاداتمحلىوكانت

مؤرسالبلادوافطوطالمهيالتراثمنكنياذلكوسظهروالحضاراتالأتوامانحطا!

حوا.لماومعروتوطبقهثركثقافيارثمحلىيحتويوالذيالراندينومابينوفلطين

يخعتبرموص**أها-واستعاراتهراجعاتمحبرالطويلتدوشهتارمخعرالمقدسالكتاب

بقوانينوانظمالمطلقالتوحيدعقيدةلوا+حملمحريقتوجديلدينمؤبىأولبحق

فيمامندرصةأْصار.أصجتْولو..ايهوديبالدينيعرفأصبحماوهووطقوسوعبادات

اليير.النذرالابعد

.أخرىدلالاتَلهدربمامصرنيبعقوبالبقاياعنكنايةالااصراثيلكلمةوما

علىلاحقفيهلاصكممانهومصرمنموصىخروجعلىبقة.أمورهن!يغماأما

محقيدةمعطياتمعوففهاتنجملتهذيباتالمنطقةأساطيراخفاعبعد!دنوتدنبوته
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للشلكبنا!خنيمرسى

هوأو.انقادمنالعلمالينهذهبوهذا.وفامرخارقصمديلألهالمطلقالتوح!د

الناخطريقمحنوالأضارللكابالأوليالموصوياتببئبعدفبماالأملمحلىماحدث

والكابة.وانخالنظمدة.افيوالكتت

الهيوتبيغاصولهنهذ.مادتهمعظميقيمجموعهنيالمقدسالكابلانهذا

فيالأحداثلهذ.كتارمخالقدممنذعرفتقدكونهالايمغومادتهاقصمهولكنوامع

اسصة.الخصاتهذ.محاثتحيثالأومطاثرقبلدانفيكرأاتواتدونها!ر

وطقوسومحقامدارطتممبينوالمزجواتحرمفاطلطمنبالكثيرثوساصرتماتدوسنوكان

ودلأئلاضاراتجقهممناسقىالمقدسالكتابولكن.والحضاراتالمالكلهلإ.متى

المعتفداتتمححأ!لاجاءولكنه،خالصتوجدىمفهومونقسبافتهابامحادةمام

الرافدينهابينوبلادوألرماريوتماتايتابحرلن!يفمكثناتلانهذا.الاثدة

العهدوتديميحققيينأضخاصاكانواالقدسالكاباضخاصبأنللفرضمدفعط.*

مادنهالمقدصالكابمنهااستقىملاحمنيورونتجرهماضقرتممنبالمنطقةجدا

بهؤلاءالتعريفنيمطلقاتاربخيكتاببأوليىنهو.اكلطوطةالأعولنقدبعد،اخم

مكشفاتلأنالئرملالاتعلمأوانطروبولوجياأوتارلخبكتابلب!انهكحاالأماه

المتكرؤالصافةلامحادةعرضةكانتات!مجةنمادته.ذلكعكىتكثفافديثالعلم

ذلكولايخني.أنذاكوحاضر.ايهودياثبمتلزماتمعينجبماهتامحد-أصناروفي

وبموؤلاحقاتمقدتدونهاكاندانالتارخيالوامععنبيدمحرطابعذاتما!تهجوهرأن

نيحدتايخلفونوناختجهأتلاملرنقتارسخهأواظدثمرقععنالحدامةفيموفلة

نعقدولتمحنهالقدجةهظقشكرلافنحن..الهيتبلغبقاياالصافةامحادةأصلوب

.واعتماد.د،مبلامهكتاقيتاريخجثمنلههاشعرضوهوطالهتداتحومرأن

معرفةصيلفيالومريةللالواحوالتقياتالأثورساتعلمنيالامترارمنولابد

ونحن.لدلكاستاداات!ريبيماريخهاوتحديدالتواؤنيالواردةالقمصبعضامول

يدالمالذيالتوراةتدومنمحلىسابقينالحوارقصيدوأصطورةجلباشطتأنفملم

فيالأنبياءوأمحصارالتوراةتالميخ-إلىالاضادمجردطن.الميلادقينيفأومحامألفالا

معهاوقعارضوالأمريةاتديخيةلثواهدنظرامحالأهرواطقبةاله!يةلتحديدمحاولة

.ومفلوط..تحاما

هذ.تعرضتوقد..ومختصزةالاتتضابثديدةأولاموصتوراأأصفاركانتوقد

بعدجيلاواتصجفللتحريف)ضانةشهااللاطاثلالتفا!لل!سرادللإضافاتالوثثق

وألاهوتةلأفراض"والكتبةالكنةيدومحلىالنينمأتومحر3ضابعدوناخا،جيل

أ!وامدوالمبلنينالأنبياءمنجحلةولكن.معاكليهمااووالتمححالنخببب

ولكنحثيقيكلاغأ!لااتوراةجاءتوتد.الهيوحيمحننقلاالمنطقةفيرصالاتهم

تعطيمدالأخرىالمصاررولعل.يطولتارمخهدىوعلىبالقدستلامحبتقدابثرمةْيد
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الشلكبتاسفي!!ريشى

الكتبنيذكرتوشضياتأتواممحنضهادات!قيننيسنهاالاضفادةجمكنرث!

للىايهو!يةفيأيلاتوحيدىاتبليئجوهرولكئمتعددةالعوراةفمصادر.المقدصة

أبحتأنمالثوتصوراتوخ!المزجهيواللاهوتوالأفكارالقصصمنالكيركان

التح!يفمحملةمحلىوشاهددليلهوالمعاصرانموعىتارسخنمدنوماكوضحه.محقعدة

روالقدمحاما"7عنماي!صدومحلىالتوراةكبجمغتدوسناتثابتهاالتيال!رى

محنبفاوذلكوالقصصالمعتقداتبعضصوىأوصدقمنللتثدماثةمريةالعلمي

.وتامراثاايومأضحىتدهذاكلنرو...اتوراةنيصادمةاليةمصامر

لفحوىالكاملالصدقمحابأمامللعلمانيةيذبونالدينرجالوحتىنالعلماه

الهةرصالةمحنبقا!اايومأضحتالتوراةأناذ.المعاصرةالمكثفاتونقالتوراةوقصص

نيالامحبازنيمناحهامنالكثرأفقدهاتدمريوتلامحب!وبرمنماضابهاكانللن

محدواضنتاجلامهاالقدمةافتلفةالمذابوما.الالههةالرسالات!ةوهوالتبليخ

ماتمحلىالانتاحعميةأهامالرفضالهذصدىالالتوراةوالمعمقةالفاحمةالدراصة

محملياتأوالأركيولوجةالدراصةأوالمتواجدةاكطوطاتنقدناحيةمنصواءالعبم

وهكلذا.كتهدىرأو.الذيالمرحاهذلانقاذمحاولةفيوكله...والمقارناتاتقيبات

كبها.عنالاجازمادةفابمعالدباناتأصول!كتنفأصحالذيالضعفمدىنرى

رريفكمصدراتوراةفيلردممابالاضفادةوالمنقبونالآثاروعلماهالمؤرخونتامولقد

الرموزنكمعجنبالىجناالأمكةبعن!!دكدفيوذلكمق!يبيولوللحعلوهات

والمدوناتالثقانيالارثهننالاستفادة.المنطقةفيالمتواجدةوالحضاراتللكابات

ذا.ابعضبعفهامكملةاعتبارهاوفيالمقارنةمنهجعرالاشواهانهملايمكنالقديمة

وأاللنةحثمنسواءاثابهةالاضاراتيعف!الاستمانةتتملمازاالبحث!خل

وهتومحةثم!رةفالدلائل.الأثرياتقيبلعحلي!ةمصدايةأوتارمخلأباتفياثالأحد

في،للنطعةالابقةوالحضاراتالبامدةوالكاباتالمتبقهللمخطوطاتالرجر3وفها

اق!ادمحملةلاسرتومد.القدممةالجمامحاتومحاداتوالتارسخالأحداثهملفهمنا

جوانبعنتفمحأولتوسدهاالأخرىالكت!اباتتهستدالتيالممالركاحداتوراة

علىلاالنهمومحلىالمقارنةمحلىالقلأسحةالحديثةالعلوآمناهجمنوكله.نيهافامضة

ضطالفرمحونةاطوبتالىالاضادثلايبوزفلا.الكليالرفضأوالعفويالتمديق

صث.منضوا.اثابهةالاضاراتببعضالامتانةتتملماذامامرحلةتادمختدو!نفي

ثابهة.أوهاكنةأومماعرةأخرىمماثرومنأوالأحداثاللت

للحهبهالتوريغوتصحيحالبضى،كمضهاعنالشموباخذهـحول

الأسطورية

كلا!مالهlWوماتمنمنهاالحضقيسرفةضدلoبالأعالتلاصلعمليةفالمصحح

نتاهاحاصةبط!كقةالمعللمهد.يوفحمقدسحابالىنعودأنضئااذاماأ.العلم
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صا!لك!بكغفىمرابنى

وممححاممدتاجاءالذيالمقدصالملمين!كاببالرجرمفهو!عضد.المعاعرالعلم

هونالقرأن.والخواتفا!يلالىالمللاجمالوافيالعموأاثتادهعالتوراتةللمرسات

وأمحتواهفينقد.عصلياتمحروخىوتبلهفا.!يا؟صادقاابميالوجدالالهيالكلاأ

ونخا.وت!!ظوحنظاكتابةلأبعهتر!خني

معاصرةتنماتصعتثابهمن6اتوراكبنيطردأن-اثخصيراياوهذا-ونرى

الراندين-برمتهاالمنطقةونيالتبلغنيوتطابقوحدةهوبلمحتهاباقتباصيىهو

وفيرها.والأكاكليةوالبابلهالر!يئعالمدوناتالابشطقوهو-واثم

رن!ودقوصيئجقوالذىصقهالماوممحح!نقيحجمعاليهودكةفالث!يعة

اثركةوالعاداتاهالرةببلعلهنقطمابهالافهاالواردأالقوانينوها.أ!ورصة

ع!نت!هنيوهووكابهالاطلاقمحلىموجديلينأولمؤصهوف!وص.الثوببين

والتبغالبوبةالحركةأنالمعلومومن.حتمالهموحىاليوآوففتقدهافهل!اتيالأولمحة

كر.آأمواوفيهمرةكلأت

وبن.اللاحقةا!يئالاضاناتاs،اتوراةحالرهوللاخرىمدلةض!معةوكل

وتدالضطعلحقهاأومخطوط!يهافقدتمدايومأممدينابينهيكماالتوراةأنماالمعلوأ

اتثابهثولعل.الكاهنعزرايدوعلىبعد.وهااببليالىخرةفيمبدداصفت

الاصتعاراتبابمنهوفيرهاأوالعرامهوالحكلمةالهوءيةالأ!فارنجعفبينالمطلق

.واباورةالامامةببباللاحتتGلاضاlو

الأئالضربصجلهنهوالتوراةمروساتبعضفيقصعىمحنصابهلرودولعل

هذاذكرفدالأمحلاآأساءنيننراثاحدمعملأيخةحقيقعةمخصاتوالاسثاد

ابعضوأخذالثعوبجحيعولدىبأحقابمرتمدالدن!ةالحضارةنقصة.القس

الطونانحولالتوراةقصصنيهاسبقهعنالثابهأ!قاوكصا.لدسالةتجلعفاالأعرعن

تبنهالوتتومانت-لأنهاوص!يهااتوراةرواكةفيلاكلدحهذانلذاطلقتمنةأوسعد

المنطقةفيصابقةبقصصكرةوملىالرمالاتهنلنيرماوعاتمت!دةجا.تندد-

لمعانيأوضحلفهمالرجحعكن.أخرحناالصصأووسالاثارةحعظاللفدةبالأضلر.

وأطبقةكفتاتيوالنصوعىالممطلحاتالىالتدتبائعب!يةاكوارثةائكلطت

اثكل-شابهأواتنضطحركاتلانعدامالاذلكوما.ثلاىلبابلةانطمةميمماعرة

والمعانيوحواء""أدمخلقوتصة.اليوآوخىوقتهاومحرهاالعبرمةنيالأحرت

ابثمدة.ئموبفينجوىتبلغمحنونقلاالانانةتراثشهيللاصماهالأشتقاته

7جا،صرتتوحيدكيهـنفالمو،يةملامحهاوحورتمعانعهاضوتلرصلات-نرىدا

نالتصصأطتاوداءايطنيقيومنأنذاك!د)كلأتاتيالآلهةلتعد!سححا

ومدصحهـقماضفذانطقةفيئ!را!كلنالموص!التبلغسهق!ط6!رراا-إرهـفغ

عرنة.توجديةرؤ!ةون!!لأ!مكلهالمتدسالكاببنياتمثممزرالو!عغ
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للقدسل!بكد!غفيمراشى

لد؟.العلمانجوإلطيل!بكما)!لاقاراثتنأمطيربلتعداتلعىهوضصلرقا

اتمخالفةلرجماالجزثيةومخطوكلتهممصادرههالىاللاحققد!نمحندالكتتاشند

إبا!ر)طولبببف!رهااوائكنعاثهأوكالبابل!همحلهأخرىمما!رالىافافه

ونقويىتماماأصليةبيامرحىرطلةوتبغالاْناتةلاضناهضطاخييوكحمدر

واثابهة.افنوظةالبرسةالأسوللصاع!لككانهربماالوملديخامحنوظبلو

والؤرتللتوراةالأصليةوالموصالأولئاعطوطاتفقدتلاأتنرىونحن

امحالةجديدقوفقيا!الجلاتومخدهيوالكهنةالكبةأدرد،وأصفارهالفصولها

افاقيكمصاثرالنطقةفيوالمثزاثبهةبالمدوناتبالامتانةجديدةرزىمحبرذلك

والعمورالبابلياليمحهدنيأوالممالكزمنفيمواهوذلكالتددينمحعليةفي

اتدعملبااططرةوالمنالطاتوالأضافاتاطوالىأدىالذيهوالعملوهدا.اللاحقة

.مقدصككتاببعديخ!االتوراةهـنوضؤأضعفممابحضابعمهاالقاطعدالصاقالاقحم

بابلنيالكامنعزراالىالمقدتالنصوعىمنالكثيرسياغةنبةنيمثورةوالروامات

تامتاسرةومقاطعجزثيةمخطوطاتالىاصاداوذلكالأصيةالنموصنقدانبعد

هوهذاودجما.النهاليضكلهالتأخذيخهاكيرةوتحوورونخواضافاتتنقيحبعمليةالكهة

الكابمحتوىكاندلن،انطقتراثحبوئابههافهاالمأخرذالمصاثرتعددصب

قدكانموسىأننذكروكتعثب.حتماحقييةالهيةلرصالةاصدكاراليهوثيالمقدص

انارنيلهالعلياللهخطابتبلحتىوذلكهوحدامؤفاكانأنهك!اوحكساعلماأوقي

وهربههوصعدوقتلثةحاوما.النياهلىليرةالمؤلخاطروجصفرمايلىكرمحلىاتقدة

قيخىالأحدبالواحدافيهذالممانمححقمنذكرنالمامثالالاهدينالىخائفا

الظلم.محلىومورتهفرمحونبلاطفيبالرسالةتكليفه

ونقباملاشهأوالنيهوص!دمحلىركلاكانتافطوطةاتوركأنتلنصانرىلكوملى

اصتاحهاكم،فقدهاومحد.الجمعمحلىققرأمخم!رةو*كاتواسفارأحجارعجمومحة

أنوالكابئالخمحمليةوهالبئت.للحنطتالمفيواتراثوالمرصاتالذاكرةمن

أخرىمرkاتطوطاتجحمعأومعظمونقدتللإكطلهحاوكمعالدواومنفيازدهرت

اببلي.البيفي

امحاتفيوذلكْمصادفةمحلطالثورمايتمإلىالاستادتمالرافدينحوضفي"وفاك

التصصيوجهنياباوؤوا!اراتاثعوبمحنالأخذمعوكابقاللنموصاليافة

كانترمماالمصادرانوسحيح،لأخرىلفةمنالكلملتمعانيفيوحتىاتقارب

الاستناثةنيلفمتانطئةنيوالتبغالرصالاتوحدةولكن،التدمنيموفلةأ!ور!ة

انطقةتراثوهنوالأحقابوالتوارصخالماثردوقعدمفتتنحعيا!امحادةفيفها

المه+ماوهو.انلينوالأنج!اءكعلاصبقصصزاثدأ-اقصاافرادالى)ضانةكلها

كله.لاحقاالههوديالكتاب
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لثتدس"محب!ضع؟نىصاش

اكأولهللب!ختاميةخلاصة3-

ابحثمجاءنيالأضرارمببأنهالتولجمكناضاج!ةحاتهةوكخلاعة

ثراتجالفيالهاتوصلالتيوالاشناجاتنتهالذكطالن!علركلنمهماالقدي

جثشالعقدأجوهرمدمحمالموضوصةالمقارنةفهاجأننرىونحن..المقدتألكتب

حالوفي...العلوماضقرارعرأوالأثرمةاتنقاتفيمثابهةروا!اتأوتصعىتواجد

الثريةالأياديمدخلبابهننهو،كئالالتوراةفيما!ردوضحأو،مةأومحدآقصور

الصفحاتفيصنرىفكصا.اتدوينمرحلةونيبعدفماالالهيبالوحيتلامحبتالتي

محلىانتندمحملهولاحتاالقداتصفةدامحطالهالجوارثولعنالهو،فأخذالمقبة

ضلاتتداماالأولىبلافلامهمولكنمحفوظةوجرهملأنجاهوتبلبغطبقضفاهيموروث

والكتبةالأجارممنجويتبلغلبقاياشذراتالأيبنولمملفتأوالأصلعةنخها

فية،كحادةبهمابباترأثالاصتمانةمنوثاشمنابد!همبينلماواضنادا،واتخ

أوبالرمبماتا+مارمحل!اءماكمطهغالماثةوهذ+،نجهاا!اعرمراثهمإسراءمحلىمحملرا

المادةوملميأصعلماهوبينالتمحزوجبهناومن.اغتوىنيالثابهاتأوالأصاط!ر

.المقدسالكابمحلىالدخطة

بترمنماضابهامعآعا!2منلأكعراضمرتماصرىعلىاتدومنفعملة

تاديخمدىعلىذلككلتوح!دافاناتنخدامحا!ة!قحواضعلراتوتمحح

6كلمترقبلغمحلىمثمالتوراةجوهركونهوختامانرا.وما..كابةالهوميانصلأبات

العتلتامفىتددافاناتتفاصلمنذلكمحداأماوروحهجوهر.نيوذلكعدتهني

جمكنالهيتجلغبقاياالتورا!وتبقى.والتحيلوالمقارنةانقدمرفعوضعهيببممافكله

ومعن!انطقةحقحىالىالومولجلفيوتفاسهلهامابهلامهامنالكرصالاضفات

بقىالمقدصنالكتايب.الحدثالعل!ةالدراساتمعبخبالىجنباىالأضالمظلمر

ككابوليىال!ريةيد!تلامح!ككابالعه!ن!ظرايومأعحكاقولوهطعمدرا

مدلولأمهنييىولكلنمتدسكابانوراةأناذ.متدسصومنايلهجمدني

انتدية:المنلمحمعنقطمناحفييمدقةلكولعلةضطالاجمالمحةمعانبهفيبلالحر!ة

بذلكتلأصرااتجمعلحلاهيخببماتطربر.تمبعضها6حالرنيوالإتتا-لانلاهرت

ضعتمداطالمةأصودكتللىمحتوياتهنبكفيرالىبانطتةاب!رةباثعوب

منالكيرفيتكونلرؤىمليتبعب!هاانررجما،اتعدولمحلهاوطرأاتا!خنيتحما

والتعاليالت!فردكمفهوآآالأكامنمرآنيمطلقاصغولمتصمادخلةنجهاجؤ

ونعواخاطامفراوالكفةالأحبهنرمااتيالدويميعئذلكوفر...وانكو!

مدالبتالمفمموحتىالثرممةالنصةأنشرى.مختلفةاثفاليهرضامد.Lحول

بنيومتزماتلرامع!خبجماأحملىعدةمدىرمحلىهراراصنقعدماتيمماحرلى

ومحلىوالكةالكهنةمنلأخر!ئاوالأنياء.ضطألاحدمدونهاضدمددمنهااصرامسل
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لانصالكبتادخفيهرش

طبم.!ف!نمارزبعلىمرمولغ

نامحطإءب!للههتتوكل!بئوما،مم..نراثمبمو!موايومالممدصابانا!ض

رأبهم.طباوللاخريئتانما
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الثاني:الباب

وتاصلخلعتوىئمبيقات

الي!ثوويةالق!حةالنموصكنابة
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الفانى4البابمنلإؤل'ابزء

الكتابلا4وأساليبا!توىفي

هقارنةدراسة
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اطصنرندخفيهرني

ة!أالممفوحمورك!ق!ق!ناحمبةه!من-ا

هاتمبه!عالححثحقيحنللأضاذالتمديممن،فدكرنتدوللأثلةضعرفى

جعوزايللحثالعرمةالبعةنيواللصةاللاصتفير!نفيص!وزابلروخ

انريية.الصحةمنمن!اكلنمببا،سفراسنياقوراةاضلر

ذلك،النرصينمحهدمنبالرفم؟سص!جفالممحا"داعكمعأ!ماطمةفالأضلأ

الأضلركتبوت.بذلكالجهدرمحلىبرؤلم،اطرانعدالعالمومو،عزراابنأنحتى

ابنيدكرهااتيالأجاببعضوذلك،طو!لةبمدةصصبعدعاض،أخرانلنا!مة

ثلةوط!يرهـلى(نعد)وهو:عزرا

الأرثن.نهربرلملأنهال!نةضرمثدمةهوص!كبلمأ-

اي،جرافر،صنىين!زلماللىيالمعبلىصالطعلىمكنوماصصضركلنب-

.الأنلدناممابكضأعنرككالفيأن

لنذلكموصتولأنولايمكن،6،اتوراصسىكبدمد5:الهةضرنيتلج-

كلابها.هركان

4دلكا،8الأرضهذ.فيالكنعانونوكلن5:ت*الكعب!علق،اتكوينضرفي،-

وطردموصموتبعدأي،الفرلهداالكبمد!نومتمن!يمدالوضعانعلى

الرال!.هوموحمالأ!كونلكط"الكنعلنعين

بعدالا3-الأابهلى-ولم"اللهجلموردا،"جلصئال!كومنضرنيهـ-

.صصممربعدمموهو"المبنجاه

بعدكتلمروا!ةبأنتوحي"أوجضةفيالأطتبعفىوضعت،الطضرفيو

محزراابنأراءكلهاوهد.5بصدزمنضدحدئتأثعاهالمؤلف!زل!اذ،طوكك6بمدموص

نهابريهوهولموصنتمنالطاتحولأخرىملحوظاتجتزادفهفمما!مومي

:أنلاحتاثتكونهاعلىوالدول،اللةأوالحروجضرنيعاصة

اثكلم.بضرولمحى،النالببض!رالأضاركابةأ-

له.اتالينالأنبا.بموتمحالهواطزنوطد.موصموتمتارنةب-

.هوص3!رفيمحلهاك!متعطمتلفةبلىهالأماكنبعضكمةج-

.موصموتبعد!ىالزملنفيالروايةاض!رارهـ-

نيمحلىاللهأملا.ال!يالنروهر.اثبعلىالعهد،ضز5!ترأموصكلنوتد

،الأولالنرهدامركمم.الأنلدنااكبكرأملمحبهأنعلىيدلكا،ضرةجلة

النرهذاضاعومدْ.أحرضرحاثرمعبأفاتثم،،اللهش!سة5ضرنيضر-وممد

الأضارنيأ،خلفعد"الأصليالنرأما"ثمرلموضرصصضربينصمعالدي

اقسلأبن!ما.،ولاككنالأنلد!نااثي!مة

،حمرتكابةأرادءأ3حرانلنكبهبل8بل!السالفر!رمدكبولم-
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سميلكبطخكللنىض

.-ةبؤدتمومهطيالىالرولةشت"شمرتهضكلا!ات

ملدتلأن"صنرممتجوااللونهماننمالتض)أن!مضانوأحدولاهن-

فيأتلصبهدال!ملن،كتتاواحدكعباأنطىمدلوشرمناثديالاصحاح

لندعد11كبلمأتعلىل"كا؟اص!ل4صلوكهنملكإيناكحنلم6زمات

اللودللط.اضرلى

(.)81عد!ددزونمونهمدبعدالىتتدالرواتلأنضزع!ومل!كنب!لم-

كب:من"أنفهماللو&باقرات،أعربل"اللوكسفرينفهماللوكمكب!لم-

فيمد!ةشصاترلطواتي،ياثيلدملوكوأفير،!هوذاملوكوانجلر"!عانحكل

درخينعلىبلأ!ونلنبكبوا!.اعنراصوملضركلنالأصلونيلنركبصر

اففوقد.ثراسىالترننيالعبرتاتوراةعلىلمتهذ.فرفتئم،مخلتين

وأعح،مبعوعنينالىبددر.انيالذياللوكضرالىالونان!ل!تنيلمفران

اتياللاميت)اترت84،7)ولالفوجماتث!بتوقد،اللوكضرالأرمعةالأضار31

ع!وبلسنر!واتجرتات!ىهذ.(اللاديالرابعالترننيجرومالتدصبهاقام

ء+ط!والرابعالثنالملوكضري"اللوكوضري"واثانيالأل!اللرك

الأفانيكابأه!هاعدةممالرمن،والرابعاثثاللوكضريالكبلندومد

Livn de chantsصلحان..ا!لوكاب.!يصانثعدالكباض!دتالذي

اصتطامحواكابألن!وقي"ملإصملوكأفيروكاب5!هرذاملركأنجاروكتاب

الملكي.الأرضعفعلىالاطلاع

صايهمتالعبرانيينتاومخكصانأراد،واحدمؤلفكلهاالأضارهذ.توقد

معتفليتحد!د،بعنهاوالرابط،الرواياتمقعمنسمح.الأولالمدمتتخربخى

لى.

اتمأخر.وتددنها،الرواطتوارتيب6النرضوحدة:ئلاثبخم!صمتزلأصفاروا

!ذكر.جموتتتيكلهاالرواماتلأن،ك!عزراهوكل!بهاأنعهوزاسظن

نيمحزرادبذكر.برف!اونياثرتنيابحثنيعد.كلأعكلتدعزراينالكاب

وبرف!ا،الرتتتنبحه!وبمدبأت،لمظمةنضا-كحكلالذيالنر

ميةواخلات،فلككدابنلاحظكصالطضرطهالإفنتصرنمانروهذ!

النصعلىطرأتالياتنراتوكذلكهاطروجنينهايل!نيالثرالرعا!ا

مدلراتيالرلةلثضتهوافيلأنالأنبط.بأصاءالأضابرم!عتوت.دليAا

كك.لنرحولها

.؟بصاحلستإلفلم،تدطنوصعنمحموتمونمكونعوولضرفكيصئئشئد!لىهتا(

الصيلنميناضمرارتكونكوتدرواتينوسردع!،وانشالأولع!دول"الن!منبيناتكرارل!ل

اد-.اتالأضارفيوالألومي
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إسىلهيه!بتار!صائىفي

ثمومحولور*لمممنوالنر،الىنتثم،صصحولمددرالحصةظلأضلر

نمىروثحول،وائلمنالثضهصنرنمىالتندلأحولرالابع،كثيالىتب

ضرواطاني،واثكلالأولصو!كلضرنمطصوملصلوللعاشروالدءروثضر

واثني.الأل!لللوكنبالملوكحولمرواثر

جمععلىعصلهاخصيبل"ان!ثةعغقاالأضارهذ.أمحطىمنهوعزرايكنولم

الروا!اتننىفرمما،!تعقأوترمبممنونتلط،شضي،أخرىكبمنالرويهك

ينبعدمكومةكانتأنهاالروايةألفاظصثكماالأضلرعدهـم!فيمشتلنةبألثلط

التيالوصلةهو!ي!ن!اعثح!الزشالافطرابمذا-!ولبزمنيلوقيحدثت

الىنبتهافيوالك،اتوراةكتابةزمنمحلىالتعرتنيالنقا،ركلجشوزاتجعها

.المردتمؤلن!ا

كبمنمتلةالرو!اتمنوكر،!قميننصهقىالرولاتهد.محزرانتلولتد

با.صما!لافداكراوهلى"افرخين

ممدكما،ترتعببلاوالوعهاالروا!اتبينخلطاالحمةالأضلرنيممدنمثلا

أتايؤكدمماالألفظفيجوه!ةاخنلافاتمعالتسنض!كرار"الزطيالاضطراب

الأضلرنيأفاسجووهداهترتبأوضىبلااب!ومحةنصرصهنمحموعةأمم

مصمرمنمأخوت،.لأنهاومتعلرضةفتوصةانموعىجاهتلدلك"التالحةالمة

الأواثلالعبرانعونجهلولقد.بهالتونقمحد+يهمفيالأحبار!نعحولم،متعدمة

فيمبعمامحدةأومنهحمناكحنولم،الروايةفيأنظاوضعكعنعة!عرنواولم،لغقم

الأضلرهد.الماضةالأجلاتولم،هوا.حبىبأوراوكلوكلن.الكابتنعر

ونكلات،!هاسكوكاعناالأداللات!لا!رنلقد.العهاالأعطلهمرت!ى

علىتحوياتيالنصوصفيكعرأأضطاهولاموجد.كلط!حموهال!مطة.لون

الههة.أصارأنهااتحدلقونالمفرلذيدصكرةأخطاهفاكاو"الحلثةاتمالهم

وه!ا،اناخ!تركهااتيابعضا.الماناتخى،رالعلاماتوالحروتانماطفؤولون

طع!)البالةتدمحيكصا،الكابنيأصارتوجدنلا،العقل!اقض،كاةبادمحا.كله

الهاثىفيوضعهااناصخأرار،صهاثكوكصمغفهي،الهلائعةاتعيملتأها.ءل!

محيولاكمالرولالوالأنجا.بضمهاولماهروت-محلطاتتاةامشلةلقراءات

انمخكالم،سدفرمنأخطاهمكوندمد،احداهاال!را.دنتلرخى-الضون

الكلماتبعضمحلىمحتويالهائ!مراءاتأنوالحققة.الوحيمنجزهلأنها،تركها

فيوضعهامنان-!جاتيالمكثوتالكلماتبعن!أومقملىتعدلمتياثدكلة

انص.

واحدعصرنيواحدهؤلفبكبالمالمقدصالكنابأضارأنالمولظعة

المزاجفيشتلفةلجملمرقماقةعمورفيكردذمؤلفرنكتبابل،واحدلجمهور
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لعصلهكبند!خفىمرلنى

ذلك.بنأكرلربمامحام(فيابىللدل!ن"جد!طتكومن

!عدعكبمدالأطمأنجارضرأنوعدنا،سنراضراالكتابأضار!ثيضافاذا

وقفدته،!تيارومتدمؤ!فوممهل5العدبئ+)عدبمدلربما57طوصكجمدةصداموت

ضرواصما!"اهقدصالبئإب.فيللنراهلىا*خالمننمبب)تامل.وعقعدت

مخك.المنطنهاكلالانيالأضارهنوفرها5طوماوضراضد40

المعد.بخاهدعدأجزاهخمةالىوتم8المزايرجعسنرومد

ضرمعاضبمل!.الأجاربعضأرا*ومد،الومتنفىنيالأمال.حممتكذلك

لانعلمواتي،ت!مااتيالأخرىالأضارعلىوالابماء،المقدصالكابمنالجامعة

لماتتضلنعلىيدلوهذا.حرصانتلانانتلهانىضكاناكأنمحننضلا،ضئانفا

حنلىوهمالنر-يرناحارفقد،البثرلأخطربل،التاد!خيالنقدنلاء!خضع

لصدومونرفضممط.وضامدهممدكقعلىنجاه5ماثا!واواتجعدواماضاءوا،التراث

علىقابكلصلطة!مباتمنلابدلذبك.الأجادخرمحنتتحدثالتيالأمفار

علىكلالأضاربلطةكتخىككلللكتال!الالهيالممدرلأبتلادكني)ذحد"

ترمحبهبلاندوصمنخلطأ،!كونقعدثةكتبمن،نجوذةمجموعةأرياوصفر

لمأنهعلىيدلوذلك،باروخصفرهنمتدالاصحاحاتوسض.للأزمنةمراعاة.ودون

روا!اتسثلأخرىمصادروجودمحلىيدلكحا،الأماءأضارببنحادفصلفاكبكن

..هوكعا،اقنتالأعفارفيالنصوعىمكرارمايفروهو.ذاكأوالفرهذافيتوضع

.لوقا(،مرقص،)تىالمتقابلةالأناجيلنيالحال

الاباروخضرولاكذكر.عباملا.الذيهونفهأرمياانفيقال،باردخضرأما

.باروخنبوةشأجزاء

تكفكحا،شذراتمجردأنهمحلىحزتطلصفرمنالأولىالإصحاحاتوتدل

علىلاالنبوةاضرارمحلىلولالفرأولأنبل،انتتالأجزاهعنالعطفحروت

بدئها.

ونظرا.ضناالفرفهالا!ذكرحزتيالمنالوتلأحبعضتارخهنيروصيوصهـ!ذكر

مبحو!محنداخراجه.رتعالىالأحباربعضمالفقد،الحصةالأضارمعلتعارف

المقتة.الأضار

عئلااجزهالاالفرولايذكر6طويلةبمدةهوضعصتبعدكتبفتدهوثعسفراما

.الكابمايذكرمحلىمحاماوثمانينأرصةحواليعاضتدهوضعأنمع،نبوتههنْ

للإصراثليين.ايضاتنأتديؤنانأنمع،للنينويننجوتالا)يونى(يونانضرمذكرولم

رأيهووهذا،ثلكلهاابقصةوأن،سلفههوموصأنالبعضفيظن،أيوبضراما

محزراابنوكرى.حقيقبالقصةأنالأخرالبعضومظن.الأجارويعضميونبنموص
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الشلكبدادخفيمرنى

وكان،وثنياكانأيوبأنشينوزاومفترض.أخرىلغةمنالعبريئانىمرجممدالفرأن

للكتابالفر!ةالقصةهذ.أمحطتومد.النهايةنيصيدااسبحثم،ج!ءفيضقبا

ابنرأييؤكدومما.ضقيمريضمعلامأهلانانمعحوارذيالإلهيةالعنايةلمنائة

الوثنيين.وضرأيوبضربينسابهافاكأن،عزرا

الأولىالببةالاصحاحاتأما.الثامنالاصحاحمن-الداءضر.دانيالكبوتد

بالمعنسالوحيلأن،قدسبتهالايخفيوهذا،الكلدانيةباللنةكتبتربما،المؤلففمجهولة

وأحبارهم.المقدسالكتابجماعكدباللفظلا

تارلخوسقص،لهتابعةكحلقة،داصيالسفربعدهباضرةيأتسذانه،عزراسفرأها.

واحد.كلأبهابأنالفرويرحي.الأولالأمرمنذالعبرانيين

نحروهو.سيهماالرسططريقةذلكعلىوسدل؟محزرابفرايأولأضيرسفروسرقي

هووصلفه.عزراابنهايظنمحلىالأخيرالفرهذانتدوتد،مردخايكبهالذيكيرأخر

اثاني.عزرابفرالممىونحياوعزرادانيالأصفاركاتبنفى

يحتفظونكانواالذينوايامراءوالقضاةالأجارسجلاتمنمعلوماسهالمؤلفأخذوذد

كصا.الملوكأسفارنيالجلاتهذ.ذكرتوقد.الملوكيفعلكانكما،بأخبارهميخها

نأالحتملومن.الأولالمكابيينسفروفيالأولنحمياصفرنيالأمراءصجلاتذكرت

علىولمجوي.لهاالفرييينرفضيفرماوهو،الصدوتيينوضعمنالأضارهذ.تكون

عحد.عنالموضومحةالأماطيربعض

مملؤولكنها،دانيالنبؤلمحقيقعلىالبرهنةالأضارهذ.منالغايةتكونوقد

.اياخطاءهذ.منكثيرالهاثيةاتعليقاتوفي،الناخترعالىمرجعاتيبالأخطاء

ذلكثاهدكما،بهاموثوقويخر،مجحةفيرأصولمنالنخهذ.نقلتوذد

منمريداتكفبيهاللتونيقالبعضبهايقوممحاولةوكل،!ي!انا!يدالعالم

.الأخطاه

اياسفارهذ.اختيرتوتد.المكايينعمريخلالقديمالعهدلأسفارتقنينيحدثولم

الىأنفهمالفرميونوسثر.الصلاةفيالأتوالوضعواالذينوهم،الثانيالمبدني

محقلايدهم.معمايتفقمعاتقنينترارلأخذهماجتماعم

الوطني.تاديخهمعلىالحفاظمنكجزءالمقدصةعلى.نموصهماليهودحافظوقد

ثم.المقدسمخهمتامنالمعبدفيلمجريالتيوالتنبؤاتالقراراتكليقبرونوكانوا

واحدةمجموعةوكونتالجنوبمملكةذيوالنصوصالثالمملكةذيالنموصضت

المقدصة.النصوصمن

اليهودتراثعلىاغافظةمنكجز.المقدسةالكتبظهرتوالأسرالنفيبعدولكن

كتبثمالأنبياءكتبظهرتثم.ومعجزاتهلنبؤاتهتحققااليهودفيهرأىالذيالقديم

الجماعةقاتثم.لصحتهاتاربسخيفحصأيدونالجماعةوذتتهاوالأناثيداظكمة
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المنصلكل!نديخفيهرينى

اليرنليةالىالنصوعىهذ.تجرجمةايلادتبلا03صةحواليالاصكندرصةنياليهودية

.محددةواجدةمج!وعةهناكمكونأنددن

ملاثفيوهوضومحةوعريناثنينكانتالمقدصةالكتببأنالمؤرخموصفوسفيحدثنا

الامريونأها،والأنبياهوالأمثالوالمزامبرالحمةالأيعفاربينهامنمجمومحات

لموصى.الحمةبالأضارالايعترفوالمفانهموالصدوقيون

أجلهنم!/39!نةحواليجاهيانيمبمعاالي!ودعقدالميجةظهورومعد.

اليهودواعتبر،بالعبرصةالمكنوسةالأصفارالامقدساالفرييونيعتبرنلم.الأضارتقنين

وكله.الحكحة(وسفرصيراخبن)ضرمثلباليونانعةالمكت!وسةالأضاربعضمقدسا

ني"ربالةكتابهعبرتوصجهفيبهودي-وهوسينوزا-الفيلوتبهاجتهدمماضذرات

)1(.المرييةللنخةتقدجمهنيحنفيحنالأستاذوطصهوالياسة،اللاهوت

-33-34-35)-31-32المقدمةوتلجصمحتوىهنالتاليةالمفحاتعن:ملاحظة

متدمةنيوردتنتراتمنمجمومحهنيمأخوذوهو22-23-24-25-26-27-28-92-03(

حنفي.حنالأضاذ

والسامري(المبى)بنصيهاللتوراةسريمةقراعة2-

متعددةناسخةبأيدمكتوسةقداصةالأكثرايهوديةالدينيةالكتاباتاننرىوكدلك

قكونأنلاتعدووهي.بحالالأنبيا+محنمباضراب!اليت!ي،وقردذأجيالمحروذلك

الهعةدعوىأورسالةمحلىلاتقومولعنهاوساميةمحاليةوأخلاتيةروحيةتيمةذاتكتابات

الأجاريرىوكحا.طويلةوتردذتردنهدىوعلىلتحريفاتبقايابلصحيحةاوواضحة

نقط.بالمعنىكبنهيوالكهنة

مبدمحةوديناميكةو!ددستمرخلقفيالانانفيهوبماالحية،سار.بكلالكونولعل

نبغ!نيالالهيةالرسالاتتجددذلك،صارومن،الخحيةالنهايةوحتىوخلقللجادمن

والتطورالتخفيفالىإضانةوالتصحيحاللبىلازالةالتنومرتصدمتمرخلاقو.صداع

.أوالأحكابالرأثعيعلقنجماوخاسة

الثلطبيعةالفلفيةالمفاهيمنيوالعقلأسديةالعقليةالتنامضاتلانغفلولعلناع

واتياتفردمفاهيممنذلكوفيرايعادبأرف!ل!عد.لهالبهلاصطفاءوتعايهاليهودي

وما..التوحيدبةالدمحوةملىلاحقاهوضومحةنهي-الحاليأواللاحقمحتواهاوحب-

محلىوسأآقاالدياللاهوتلراءالكاهنالصادقالإلهيالتبلغفيابالاذلكمصدر

ك!ا.الرسالاتمحلىلأحقةلتعاليمبناهسريةأيادصغوهنمبتورةونصوعىمحرفةركايز

اليهوديةكانتدانالئوب-منوأجيالأحقاباهتدادعلىوذلك،الأولنجق!!هانزلت

بالههم.اصاثللبنيالروجةالعلامةتطلاننكرأتاكما.الهةلرسالةبقايالامزال

.بعروت/الردارعنث!ا-الراتالطت-والمىاللاهرتفيرسالةجوزابلروخ:راجع)1(
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الشل!ابناك!خنيهرش

قدا!تها.رفماتلاعبيدوطالتهاالث!ولأضابهارسالةفهي

اكوذيقلاجمكنمقولاتليمجادفياككومنصفرمنأبعدللذهابحاجةعتاكيكنولم

منالطاتنييقعكلهالكتابكانلان،محصرنافيرسوخاالعلممعطياتأكثروسينينها

لها:حمنرلاوصرد!ةتار!خية

ص!مه:لرل!ليهـكص!

وأالأرضعلىوتدمهأدمأنابوضجرةخلقامورمنالقديمالعهدرواياتوباشفراء

د!،التوراتيةالروايةنيماعلىنوحالنبيزمنالأرضكلأهلكالذيالطونانتصة

حواليمنذتممدالكونمكلانكونمنالحديثالعلممعوكليصالختعارضوجود

كونهاوفيالمراحلنيمحقلانيوفيرلامنطقيوتتابعآأيام!ةوفيفقطصنةألاتستة

ألاتأريمةحواليالىسؤو.يعودكانالأرضمحلى)نانأولوكون...ا!ديدجنرافية

علمذيلمجد)ذ:الحديثالعلميرففمما.وكله...الأنبياهأنابأمحماروضجرةمعمحام

!معاتأولبينماسنة.مليون2.1حواليمنذظهرالانانأنالمعاصرةالأنطروسولوجا

كارثةأنكحاسنةمليارأ3الىالكونصوءولعودأعاما000.001الىفتعودمحاتلة

اضافة.قاطةالأرضعلىالجاةتهلكولممحدودةكانتالمنطقةاَثاروحبالطوفان

كونهافيوذلكثبتهوفيمابينهانيماالقديمللعهدالمعتمدةانختواريخنيتضاربالى

هدلولاتهنويىوالكهانالكلتبةعكلهنوهو...ساهرية.اولانينيةأوعبريةأويونانب

نقدمجازلةوكونهاوالةالوممدلولحولالباطنيواتأوورتطالمنزلالألهيالوحي

لاحقا.والزوهارالقبالةنيورد

محبور.وكيفبةمصرمنموصىالنبيخروجعنتارمخياصارخةأخطاءهعذلككل

الخسلالةيتجالزأنذاكمعهالعابرينعددكونحولالليمالمنطقهعمتارضمماللبحر

يوصفالنبيروايةلسرادفيمخالطاتسبقتها..وحليهمومواضيهممتاعهممعألف

...ضبطانيمصصمعخلطهنصيرتهومايثوبسليانالح!ملكوتمةوتفا!يلها

خصالالنذ!نيتدفعهاالتيالدثالى)!افة.الليمانطقمعتعارضمماوكله

فيكميرايردمماوذلكالفاخةدرجةالىالصديقينونجورالحكصاهومحبثالأنجياء

.المقدسالكتابمنالقديمالعهدوأخبارروايات

مطلقايتعارضأنلايصحلأنهعليهدادعاهالالهيالوحيميمةمنانقامىذلكوكل

الحقالالايعلموالله.كلامهعنوكامةاللهعنتبليغنهو.المعا!رالحاضرسكعماتمع

ماكةذلكد)عادةلأمبلألهاتاريخخلالاصراميلبنياعتقاداتمرتولقد.لعباد.والصدق

اهالرةللدياناتالحليةالألهةمعوخلطوتاصموجبارا!نودالههو.مثببالهوكابة

العوقصدوذلكصرمديمطلقبالهاصلاحيةعمليةعرالتوجد)فرادحينالىردحا

وهي.مقارنتهاعنداليوآالنصوصفيبقايا.أثارمحلىنعثرلانزالتطورعبرالأصولالى

هذ.تجمعاعادةمحاولةمعلهاالوانقةانديخيةالحقةالىدالممادرلنعوالباحعينأداة
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المصلكابناهـخميهراشى

فيالكتبةمحاولاتعراليومالتوراةحاكوهي.فياءنينحمهاتمأنبعدالذرات

بكلالمتملقةالأجزاءاتتطاعتمممادروعدةمتفاوتأزمتذاتمخطوطاتعدةبينالتونيق

وافطوطاتالمصاثرهذ.بينالتباينأواتخالفعبرالاعتارأخذدلنروايةأوحدث

الكلتبةتامبل..حد،تأكثرهاويخرجزثيالأخردبعضهامكتملكيربعضهاوكونالختلفة

هاثيةوضروحاتداضاناتتمححورجماوصياكةدمجبعصليةبالقيامالكهنةبماركأ

تواليمعالأصايةلمعانيهاالألفاظبعضكفقدانجداكيرةأخرىمطباتالىاضاذة

ركمالأتربالأترافبللكلحاتالكتبةلرضعوالحركاتالتنقيطفياببببالأزمان

ولاندري..جديدمنلتدمجالهواسثىمحلىوربمامجهولا-اليوموحتى-الأصلبقا+

لاحقةرواياتأولاصيعتولماذاالأصليةالتوراةمخطوطاتمنالأعظمالجزءلضياعسببا

تملما!اوأخيرا..اخرىبلايافياعالىأدىالذيماثم...تاريخيامخلفةنتراتوعلى

فقطالكهنةصافمنهاالبعضأنرفمالقداسةمنواحدةدرجةعلىالمصادرجمغاعتبار

التابعفيهاروعيتركييةعصلةتتثم.مخطوطعلىبناءأونبويبأمروهولي!

الأولمخطوطهنيمخالفايكونتدالنبويالبلاعبعضانرفم-فقطالزمنيوالتسل

تعددنظريةالطماذبتومحلىمخلنةمصادرومنوناكنامنوترتغالصاقنيتحاما-

وكيرهصا.وفلهاوزناضروكبهاجاءاتيالمصادر

العجيبىالعملاهلىعنلاحقاوالمأخوذسناللاهوتفيوذلفتهاليهوديالفكرولعل

محنللتاؤلمايدفعناهو*حباراجت!اداتتكونانلاتعدووالتيالكتبمنعر.وعن

قوأنراتالىاستناداوقلكبنلوالمتعايةوالتفرديةالاصطفلأسيةوتعالي!هالفكراهلىحقيقة

نفه.اليهودياثعبتارمخمحلىيريوهدىوعلىسريةايديخهارأيا-وكما-تدخلت

محالميأوكونيبدبنويتمحدو!ةدعوىهيدعاتهاوسثادةاليهوديةأنالمعلومومن

تبضيركط.

وأكتابةلأسبلأيهاعدصاهفيهاالأحداثاختلطتتدالرواياتبعضأننرىونحن

.بالأ!ورةوهزجهبالتدسللأخذالمحالةالريالفكرطيةبب

نموصيخصنمامفالطاتمنوتععماللكثفتفودناالاضقصلأسيةالدراسةلان

موصلنبىمثلاالمعاصرةالأولىوالخطوطاتالأصليةالنواةمحننالجث:التوراة

أمرهووصفاسهانقاثهاودقلأصفارهم!ريرهمفيأنبياءبنبعد.هنجاءمناواوألواحه

سماما.مفقوداقطوطاتهذ.أن)ذم!نحيل

بعدخاصةمفقودةأومبتورةأومدمرةأومحرذةذأكلبهامنهاحداثةالأكثروحتى

وأمنهانخمحلىنعثرولم،الابليالبيمرحلةماحبتاليالاتلاتمحمليات

افطوطاتمحلىطويلبزمانلاحقةوهيجداهتأخروتتنيالاالتوراةمنجزثيات

النصوصازدواجةأنلاحظاولكتا.الأموللهذ.وفاصامدىندريولاالأصلية

والالهيساليويانمينمثالولكفيالبيعلىصابتةمعبديةنترةفيكانثوالأصول
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لدلى!كبند!فيءلى

ولا.التلر!خهداهنأتربأو01قوالماضرالتامعلمقرنيننيالهولحهةالممالكفتر8في

.الوملديخامحفو!هوصللنبمالموثقةالتعالمبمنىتعو+التةنواة

ابخحوعةالتوراةأضارمنأيلاتخو*مما!ولونوالذيالثوىواتراثالثا!اما

وععاثةأو.ذاكمذاا!بيلتبلغوفئاأملمحلىلكانت6النرامدهتواجدتلواذالمحوم

هذ.هنيتوىلحلادالابوفاهتؤ!غالوممكتوتوثث!قأكةلدنالصمماوهو،للحدث

المنقولالتراثهاضةرفم"الكافةمنالدرجةدمه!.الأتلمحلىالتا!خةالمفالطات

شانا.

تذبمامحلىتاطتالريةالجصامحاتأسلهونوخاكونمحلىفى!لمنفاكولمحى

لهم.ص-iوبعد.منأنبطءهنخلتهنوصينبنهصلةفاككلأترممابل..6اتوراالهه

ومد،مححدالأكرأنجيناجدهو،اللاأمحلىلصراصمبناصامحلأنالمعلوأومن

الكلتبهد.نجصوصلانمافقطالقرأنب!نجارلسالأناجلوكذلكاتورا!بهمرت

فها.مددنوةلك..أفا

اها...نعالىباللهللإيمانوالدمحوةالتوجدمحلىويقوآواحدافطثهكلندينفكل

الدالناسباععمحلىطبعةهداومصدق..قباينةوأصولألةذووأموامفهمأصباعهطعة

العدعدأوحدةألقهمجمامحاتهمبل،ثب%وتفزبطاثفةلوانهم.العهو،ي

بهمواضطةتوبدتالتيوالتح!بفاتبالعباداتأيمانهممدىوعلىتهمرهمرفموذلك

نالتوحد5لالااليةدمحوة!برما!هممواجدتوالذ!ن.الأخرىباثعوباخ!حهمند

ومحطه.بواتاتأملنيوصدايتهالدكيالعاملالانانسكلايةبدمنذالله،!ن

يبوزنانهالمتدصةالكتبنيوابازاللنظعةالمدلولاتمراصةوعدأنهالمعلرمومن

هنأنمذلكولايعني..بثملطتجيلةأوبطئأوضمبمحلىال!وأاف5131)طلاق

نيموجوداوهذ..الجاةوضردراتوالعثىالمصلحةروابطجم!عتهمرممابلواحدنب

المنطف.لفات

لاوالددن،العقدةإلالاك!عهمبلواحدة!نمةأمولفويبقوآلواصلاصرفبو

ابخر.

A4دايعثوبنيهياصراللبنىتعالىاللهمنوالاصطنا.واتشعلالأمر8لربما

وهمهم،بعديخماالتوآرؤطهوهمدعقوب()أيأبخيز.شم.النيبموتمردرااصقابن

الاشطامحثر6شيالىاسرأثلنجيتقدححولالمقدسةالقبدلالاتوها..لمك!انة

يعقوبأبناهمحلىدلرمما12نالرممالأعلىجدهنلمئهوجطكلأنكونفئ

ومدأنالممنبقيممنالئرمفب!بمنوهماللاآمحليكوسفداخو6أاصائهل(

التاءوهم....كرهاأوالأماوالقبعلاحدىرللحة)12(الهولا.منثلىاضلم

امر!ل.أنجاهمنثتقا2ادْالىنمحدوأعولم

الأت-هدىومحلىاضرارابحاللتخلاصتفيع!هاتمبعلىلالح!لمة
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الندسلكابنا!لخفيمريمق

الل،انفى!قر.بعدلمفدةمصطلعوهي.)براهبمبفىأصقبنيعقهبلأحفادالين

امهإوب!نرلاسةفيالعقوبناتئ!يفطهوالمقدصةانكتبإبماذ!بهتمدلولكاندمما

الأمول0000بحالالائنةأوالعرقأوتطأالدوح!ةبابمنويىبالههوديةتد!ن

اهنلفة.

صكر!ك!ممه:مهصله%

مخطوطاتمنوهيالمفرلنمحيهاأطلقكصا*"المنحولاتكوينوميةفيوردولقد

نصهانيفربةوهىب-الوثقةهذ.بداياتوني،4791محامالمكلتثفةلقمرانالأولىالمفارة

أخنئ.بؤ،بتوضالمهودوالد.لاهكهونوحوالداندردفقدسردهاوطريقةوأسلولها

.دباركباللهرفo-نفهاالحطوطةحسب-واخنرخ

..بالكتابةخطمنأولوهوادرمىالدنبيهوأخنرخاقيرمحلىالملمونومميل

.اللاممحلطأدمبوطبعدمنالأساءأولوهو

عرضةفكانتجرارفي!فظلماليثيقةهذ.لأنتالفدركلاوض!حفقطعفهوتلاماأها

.تةألفيفذأييخهومنذ...الزمنلعوامل

ومكهحرانمنهجرتهوبعدللراهيمأندرد-اَخرمو!عوفي..الوثيقةنذ!وني

التيواللعنةبمصرمقامهافيوزوجتهممتهصردبعدوكذلك-اليوم-اطليلبجردن

الىيعود،اللاأمحلهلمرايمف!ن،زدجتهبارةالدخولمحاوتهمحندالفرمحونأصابت

اليهودمقوللايحددو!اانصوفا-أحفادهمنفرسنهأرضاللهوسريهصالمافانماجوار.

منتتدأرضوهي-!ديدااصائيلنجيمناصحاقأنجاءهمالمقمودبأنكاب!3في

!هريالأرثنفورالىالمقمود(هدلولهانعلم)ولاالكبرىوالصحراءكرساالنيلنهر

واعطوالمترسطثورنجلاهقق(اليهذهب)كماطوروم!جبالالىودجلةالفرات

.الفرني(اغققتفيراحد)محلىالهندي

اللفظ3بهداباططوطذكروتد..والمدينةمكةبينجبلهوثورجلأنالمعلوممن

تصاماتطابقفانهاالمحراءكرمالبعد.شليراهيمذ!كةتملكهاالتيالحدودأه!..تحديدا

نلهنأم-تلةوهم-اصاقفرمةهنأكانواصواءالحنفينآالأتواجيممواجدأمكنة

يىلسرايمأندمعلوآ..ففطاطارطةالىاليوم!نظروللقاركاان.العربوهماعحامحل

اسمأبدا-لانذكروالوثقة(اللام)عليهموص!دمحلىتأت)نمااليهوديةلأنبهودي

كه.ضيهأيأو)صاق

التوراةفيأخرنصاتناتضهومحدممحتوا.دقةلا!اب-فينعابالذيالنصاوه!

)بهاج!لملابراهيممصرفرعونهدكةعنككلمأنهكما.مبلااتكوينسفرفيأواليوم

.ابرا!م()ايجنابعدبهايدخللموكان

نتأملأنونا..)صامحبلبكلر.رممالهبو!ثلابراهيممقتضهمارةاقطوطو!خم

كافتذكرفاالتيالثارةهذ.أنالواضحومن.اليوآمحدنجابما!قارنه،هذاكلنيمليا

http://kotob.has.it



إ

مدىة!ك!ب!خيمرث

ب!هودلواوهم..حمخلفهطنلهمطمينثملبةوهي..بذرمةالحلهلمرزقأنمبل

بعديخصاالأجارأولهاكمالتالنصحدمماالنيالأراضيوذكر.داطلاتا،حصرا

صتتكلاسراوالتيلمراهيمفريةأنومملوم..6الموعودالأرضنينعوصهمالىاضنادا

ومكر.الأخرمونأحدهصافيوليىلاصقاصصامحلفيهيابحرركلمنممثرتكرن

ده.أوiمنأيولالةقيوالبثلرةاصامحلهرلىيراهم

هيها8واحموبوالم!روءالمقدسةاليبري!اللضةحوله3-

ت(SPINOZAجوزاالبلروخالابعالفصل

:طحنفيحن.ذ:وققديمترجمة:والاصةاللاهوتفي:253-254()ص

بيروت/الطيعةدار-17

:أنينوزايرى

بهاكتتالتيالعب!ر!ةاللنةحولوكذلكالمفدسالنصفيناضةصافاتفاك

قصحاللنةهذ.مبادتهنصتنبطةموامحدفاكأنواظققة5:يقول5أولا6اتورا

ذلكومع،البلاغةمنرنغمتوىومحلىبهولةالناقصةوالصمغالأزشةملى.ب!تمويض

.اثبهات،منكثرذلكمحنقتي،تصاماأهملوهاالكابأمدآظن

تعا*لحروتلديهملتالبرافينفان5ل!ضتا.ا!صبابهذ.الىوسا!ضات

المعنىيبرزواأنأوالمكلتوبكلاممكقمواأنبعندوالمأنهموالئا.س،اتحركةالحروف

.بعلاهاتتثعد.اى،أتوىبمورة

أاولكننا)1(واطركاتانقطب!فلفةال!ننمينمنه!محلىالتنلبيمكنكانأنهو!ضك

صرفيلفويينعلماهواصتعسلوهاوضعوهاالذ!نلأن،الوصلتينبهلاصينالوموقلانتدع

ضا.سلطتهملاتدي،متأخر

على-تدلكط(حركاتومونمحلةحروتمون)أينقا!ثونكتبرانقدالقدملااأم

هيولأ.اظركاتوكذلك،الأنلدكناالتيالقم!أيخفتفقد.كرةشهلهيتفلث

ممن.الأخرىاثررءمحلى!طتافيرلامفوقبهاالتصدجمالنالاحقحدكثةشرات

أااههمحلىككلالديالنصفيثككأنافنعلههمبقةأحكملونالكابمغيير

لا!رجدحداالكرةصكبلغمحد*االمابهةالموصهذ.منصاءتهادفى.انحو

جحعا.لهاالحفقيالممىتجحديد!عحوا!دنهع-

سا+فة،الانصمحلىالضوءتلقىاتيانصوعىمتابلةلانظهحناحمةف!ن..."

وأنجينكرمنحواريأوأخرنجيكلماتلهوفحعراحةيكبلمنبىأيأنألىنظرا

أوبالمععزاتمالتعلقأى،انظرمةافه-أموربتدبيركتعلقفعصاالا،أعرحويري

فيضاصةوالهلطللخطاممبيمدمحةالمعدتالبىةاللنةفواقع،را!ناهكحا00"القس

دلنةلكيوالنتناولكل!تإضإ!تميه).

http://kotob.has.it



لدصلك!بلادخفيمرلق

الأولى.أعولهاونقالومئ!اقرامر!ولةفداتوراةنصوص

عنوالبلاغال!ارقالوحيوموصويبتبخبالتلامحبالث!مة(لأ!ادىتحلكيف

.المدا!مننجرمعلههاطفلاموجب،والذيالههيو!ر

طىاaاعصالربمامفال!نصوصالىاصا!اا!حوعىوه!اثهمطوحعمل!هوما

اسقلأهاكماياترإلعدةو!ممعومعدولترعممححلاتوبرمعتلوماتنيمااتجهادات

فهاكثفو!لتيوالروا!اتالصوصقعددلمفهرمصدىالامخلفةونواةنموعىمن

سلعةكانتوقد..الوراةنيالنصوعىوماتومحتوىلأصايبالأصيلالجث

ظ!مخمن!لويلةمرونااعتنرقتومدايهرد!ةالبديةالحركةهنيماركةالواصعةالترميم

تبة.انصوعىدلأباتصياتمحمليةفياليهوثمةالرصالة

اعفوكلة:بالتولمبر،متارنةوحقت!قمرلمق!وطاتمصدلمتيةحوله!ص

وأخهأفيتد!نلمالدكليمموصملىانزلآاتوراةنصوصأنايومالثا!ت*هن

محيهطفدم!بداوداتجداهاللكبةالعهودفيالاالنخنييبدأولمفقدمدمعطصهاأن

د!لكابةانخوأدواتوالمدات!لدو!نوجودعروذلكبمدهنتبعهماومناللام

دالميلا*قبلاتالعالقرنمتمفحواليتبعضفيتمجزئيعكلوهو..والتوثيق

فيوحيلكاباتالأصليةظلنصوص..مردنتأوأرمعةبحواليهوصبئةبعد

دابا!لا!هماللاضينالأن!اهتعاليماضدعتهاتعديلاتويخهاجزثيةالايت،موص-الله

بقوطيمرلمذلكولكلن..ضفهيا6كراتو؟ادلكةصدوحتى،كانتوقدالريية

ايلادقيللادصالقرنمنضفحواليابابليالبيوحدوثوالاعرةيموذامملكي

مذراتصوىيبئولم..ضامحتأو،ملفتاوأخيتأوالوث!سقهذ.جمغفقدتحيث

للبعضوصوءات..انفىفيعهدخلالوذلك)صرائلبنيضراثعمبكلمنتليلة

..وسثإرات

جزئةمخطوطاثالىاستناداةجخ!اوأترالنصوصمياتأمحادهنأنالمعلومومن

معمدكةمقطعدستحيثقأخروقتنيالكاهنمحذراهوالذاكرةنيحفظمماوبقايا

هاتغوسراتمنذلكاحتملههامعصر!يةصافاتفيمهداأبكرأوْحدثةأخرى

الحقبةبم3لاتلااتينالتولريخااليومالمعاصرالعلمكثفهاإلنصوعىنيوتعديلات

إطلاقامقعقةفيروهيحصراالتوراةأصفارنيلررتواتيللأحداثافقيقهالزيخة

اكئذهعكك...ذلكويخرالتمليقاتومعضجزني!مهانيالأحداثصدوكذلك

معاصرتهاعدموثبىتبعضابحضهاابادىفيتجانىمحدملوجودوالعلحاءاللاهوتيينكار

واعطوطاتواتقيباتالأمرماثلعلملااعتداوذلكالعصرذلكنيوجدواالذينلعهد

أزمتفيهاتداظتنهحهاكدبفرمبةفياءنيمخلطاكانفالأهر...والأدوات

نصم!ايةنتراتنيظتبخاوجوليالايتمجتقامريعاتمعولاحتةطبتة

تا،يخه.حيثمنوذلكواحد
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المتدسليهلبتا!نيهريثى

ونبتهاالتماببينكببزخلطعحلةهناككانبأنهللامحتقاديدنعذلكوكل.

وتد.دمقوفيرتماماوغالطقامضمحملوهونصوعىفيلدضعهاتارمخيالأصحابها

وسبدو..الماسوعدمالقداسةصفةامحطايهابيدالعبرانيةانحفوظةانوراةنيذلكاست!ر

لناحفظتتدويخرهاودايالوزكرماوأثعياءملاخيوكتاب)رما6سك!ر:الكعاباتأن

مادةجوبرهافيولأتحملوساراتومحديراتاتتنبنمجردالاوماهيدمةأكئربثكل

ومنذاليوآكتابهحفظطريقةوفاءهدىولانعلم..انفىنبيحزقيالكتابمحداتثريية

رذسةوواضعاليوماصرائلبنيعندالكبارالأنبياءمنوهو..دمثارامهالبابليالنفي

اليودممي.الددننيجديدةلاهوتة

أكثر،مجددابفلطينوالاستيطانالمنفىمنللعودةالتاليةالكاباتوتتبرهدا

تلكتميزتعيهاصابقةكتاباتمنسلفمماوفاءممثرحفظهاأصلوبأنكماحومة

معتجمأنهاكماجقبكثير.ممامطوراكثروروحانحةلاهوتيةبرؤسااللاحقةالكابات

منمناحيذيصحي!حةلأصحابهانبتهاكانتذرمما..النفيبعداسرائلبنيواقع

نقرأنهنيترابطاوكثرراقأصلوبهواللنوياصلويهاأنكما..والأحداثالنصوص

مننهوالمكابيينكتاباتأما.نيهاذكرتالتيللاحداثمعاص!ينأناسبيدكانلربما

نترةوهياللامعليهالميحرصالةمنعهداوأترسهاالتوراةأضارفيماكتباواخر

-اليهودومعظم..عاماوخعينماسةأوئةبحواليالميلادقيوالخمونيينالهيروذيين

كانْدانالصفةمنحولةدرمماملحقةكتباوستبرونهاالمكابيينأسفارقدامةيخكردذ

.مقدسككتاببأكملهاالتوراةهنوجزءاكيرةتداصةذاتيعتبروفهاالميحيون

تمرانجماعاتأنومما،سالفاذكرنلاما.الىواشنادا،تمرانمخطوطاتالىوكعودة

ولكن،الأولنقلاسهاومحلى،لهامتقدينوظلواالمحبرسالةأفوابالأصليهودهم

ط!مهفيمحملأنيحتكلالي!هوديةاتوراةدونتهاتار!خيةمراحلحولالابقةتدوش!يهم

..رأيناكمااتدوسنكداليهودجمهورمحيهاساراخطاء

الطالفةتلكعايثقااجداثمنبلنتهفيماوصادتةتماماوفعةتمراننمخطوطات

ضخميافأظنواستلهاماتاضاراتمنذلكسبقماأها،بالأسيةالعلحاءيحيهاوالتي

ركمالمجموعةالتوراةلأضارتارىأيلهاصيتعرضاتيالمطباتنفىمحرضةكانواأنهم

ايلادقياننيالقرنومنذتواجدهمثبتداذا..فحولةاعتبرتلكتاباتافرا!هم

وذلك،لكبلىالجزموبمكنناتماماحقةكتابلأمهمفجمغالميلاديالأولالقرننهايةوخى

يتناببماذلكويمروالمزاميروالأناشيدالأضاربعضضحأوالنموصتأوكلمحاولةفي

تلكبهاصدقتوالتياللامعليهالمحعيىبرسالةوانتها+أنذاكالحقةاتعايمح

الفترةتلكتدوصنعنبثحنلايقدركزااليوأحتىويخةمخزونةتوتركتالطاسفة

المقبل.الزهانلحالاصقاليةئامرهن!صلهمحماوخىيخهاوماحدث

اتيالمجةبالرصالةانتهاءاليهوديةلأواخرأل!مخطوطوأصدقوأونىأمدموتلك
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الفصل!بنار!خفىمواش

حفظتتمرانومخطوطات.فقطولليهوداعرائلنجيفي)صلاحيةدعوةحصراكانت

تحاما.ووفيةماسثونعامولألفيمعدةقربابخبالكهوتنيجرارني

اعتبارهاجرىبالطاثفةخاعة.توارتةوضروحاتمخطوطاتثمرانفيأن.ومعلوم

الكتاباتمحلىالاطلاعاليهمايدفعنافهوتحيلمنصبقمااما.لاحقامنحولةجميما

ولعل..التحاملعدمهعالتناتضوعدمالمنطقبادئوكذلككثيرينقيمنونقدها

وانتهاءش!ينوزاومنذيطولتاديخعبراليودوخىالعلماهأدردهقدذكرتمماكثيرا

الرجر3يمكنتدالميحيةوتوةللتوراةمخطوطاتأتدمايتالبحروكابات..باليوم

وذلكأكبربجديةمحتواهاأخذوسجبوالتمجهروالجثالمقارنةقصداليوماليها

وكداياتايهوديالمقدسللكتابالاطلاقعلىواَراهيعبري7مخطوطأتدملكونها

..المجية

علىللدلالةالقلةواكلرادالمقدسةالكتبفيإسرائيلفىكربنىحول!

هالإجمالقصدالتخصيصمجالثيوذلك،ذلكوممنىالكثرة

عملاباللهالتوحيدأفردهنعلىدلالةوذلكهرارااصائيلبنيذكرالقرآنأوردوتد

ايضاالقرأنفيدردتدأنهكحا...اللامعلبه)برايمعيهاكانالتيالأولىبالحنيفية

بابمنوهي..)صاثيلبنيعلىوالممارصاتالمأكولاتهنالحرهاتبعضذكر

)جمالا.الكلمنهيكونوالمقصودالجزءتخصيص

علصا..اليهودكب)ضاؤآلىالتوراة.بذكراكفىفقد،أيضاالقراَنعادةهيوكما

جميعيجمعوالذكيالمقدسكتابهممنالأولىاطصةالأس!ارالاماهيالتوراةبأن

بقدسيته.الايمانعلىطوائفهم

دخلممنيمقوبنلأنمنهالأولالاصحاحفيوردفقد،الحروجسفرالىومالرجو3

اليوعيةالطبعةحاثيةوفي.ضخصا()75اليتجالزالم،واستقريومفبفضلمصر

محبموصاللهنبينلتحديدالاهوماتحديدابأمصاثهماولثكذكرأنالى:اشاؤ

كانوالابرايمواصقيع!وببهاأهناتيالأباءبعقدةيدينكانفمن،ونبهاللام

ابراركيفيصكواجواليناقيرهمعلىالريةاللالاتعلماءدرجأتواموهم..كثر

كانوافقدتبلهم(هنالأنياءلدينايخفيينبمعنى)أي)سراثلفبنيلالا..وفيرها

مفرفيالاصحاحنفىمنالتاليةالأيةفيوردماتنعيرمعهيمكنمما..مصرفيكثيرين

اصتبادهمالىادىمماالأعداءمعو!الفهمعيهمانقلابهممنالمصريين.بخوفالخروج

محرفتد،و..الخ..والتناسلالولادةكثيريوكونهم..الأعمالاضقنيوتعخيرهم

أبخاصوهنمنتثرةمجصوعاتبللأمنيةبط!مفةليوافهم،بايهودموصنجوةبعدهؤلاء

اتبعه.ممنموسىتومعلىدلاكفااسرائلوني.اتوحيدعقيدةوعلىمخلفة

لغةتجمعطقميزةلألنيةجماتأوصثبليوا)صرائيلبنيانصبقمماونتنتي

الكتبدرجتهتاينةوتومياتم!تفرمةأبخاصمناناصهمبل...،و!لاتوأناب
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النمىلكابند!خنيهيانى

دمحاةكانواالذينللأنبياهالكتبتلكمرمفبابمناسرائيلببينعتهممحلىالمقدصة

اتوحيد.اله!

هذاأصولهميوصفاللهفيمعممردخلممنثلةتكونأنالمعقولمحرمنفلعله

لا!الزتعظيمةأمةأصجواتدأنهماقيرهمعلىالكتابثرجالذيوهوفقطالعب

.اللامعليهموصهعالبحرعبورمحندضخصا)000.005(

وهو..يعقوبأحفادأحدصلبمنكاناللاممحليهموصكونهو،إليهومانذهب

كانكماممردخولهمعندنقط،ضخما)75باصراليلبنيلأفراداتوراةنعتصبب7

.ولمحديدا..اللاآعليهموسىنبالىفقطيثيرانصبكونايومحيينتعلين

منبتاحوابنهرهىوحكمالهكومىملوكحكمبينالتارصخيالزمنيالفاصللان

وفقأونف!هاالتوراةالىبالرجر3صوأءوذلكعامههيتعدلمالاضطنادنرمحوني

يخلمما...التنقيبودراساتالتار!خيةالبحوث.اوالمقارنةالأديانعلم)يههاشصل

االهثلااتناسلاهذمعه

الوحيديةالماوتالرصالاتأنكونالقأخرىاصفحاتونيصابقاأضرتوتد

ثعوبذاتحضاراتوفيتجايخةمناطقفيفيهاوالحو!ريفهامبلمتواجدةكانت

الاالأصاطيرنيالمئابهوالقمعىوالحضاراتالرتيماتمدلولوما،مختلنةوأصول

لهافددذبأولوليىاللامعيهاليهيوحىهثرعالكلمفموص...ذلكمحلىدلالة

الأنجياءمخطوطاتمن،ومحْرهاالأولىابراهيمصحفالىالقرأنأشاروقد...التوراةفي

اللامعلعهإبراهيمسهاللهضرفومد،تطتقطعلمالساوسةنالرسالات،الموحدين

.فرتبعد.وهنوالكتاببالنبوة

هوصوناةبعدوذلكيوثعتومعبورنيفيالعبرانيينكلنةأصولولعلأنهننزى

الذياليهودلمصطلحمرادنةوهي.نلطينأونمعانلأرضدخولهاقصدالأردنلنهر

بعديخحالاحقااو.الفراعةبطىمنلهمد)خراجهموصبثاؤبعدمصرتونمبهمحرف

فه.وعودةبالمنفى

ماأومحبرانيينكانوابكونهملتمتهمداحفادهوفرتهك!برايمالأولينبالأباهرجوفااام

الأنبياءمنالجوالون.أولئكنهجهعلى!رفالذي،للحقيقةمحامامخالففهوضابه

الحنيفيةكانترممابلالتنطمأوالثريعطابعيكتيلمأنهكماممننايكنلمالابقين

الطقوصتلكوتتهاتكنولم..أحدواحدب!لهالعبارةانرادنيالنطرةدينالأولى

.موصيدوعلىلاحقاايهوديةمحرفتهماالذينوالتيم

بن)صقبنيعتوبتعودأصولذيموصكوننيهوالوجداثترك3نالتا

همتخميصاايهودبكونأولسراهيمبتركةالادمحاءنيضئالايعنيانسبوهذاللراهيم

البي.لهذاالوحيددنالورثة
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المفصلكبند!خفيمرلن!

العلاتةتلكهنتماماخايااولأمحتواهاكانرمماوتصصأنابهنالتوراةفماحوته

ال!نجو.اصائيلنصاصابقاأضرناوكما)صائيلبنوهمبكونهمالي!ودرطنيالانتقاشة

التوجديةموصدعوةلوا+تانضوىممنفقطالقوموأثرافوالقباكلايإخاذزعصاء

ممر.نييعقوببنمصرعزيزعدنذأتاتفريةمنبقةكانوالامعكوهم...واتبعه

أخذتمخلفةولهجاتأصولذاتوعاععرولْسنياتأتوامفيدخلديناليهوديةولكن

التدوينبابعمنهووذرم!!هملزوج!!همتعدادهمالتوراةأسفارفيالحصروذلك.بالتزايد

للواتع.ومنالطمحالوهذايعقوبذركةمنبيةفقطموصتومانعلىلبرفةاللاحق

ليواالواحدالبلد!كانأنالمحلومومنكثرتوميتبعهاوأنلابددمنيةدعوىفكل

دوما.تقارسةأنابأوواحدةاصرلذوي

دعوىهيمحدودمحنصرأولأيخةفيتخصصاهياليهوديةبكونالادعاءأنفالنالب

سفرفيوالواردةللأنبعاءالأنابمنالموثةالأضجارهذ.تصحلربما،حتماباطلة

ذ):نابyادونمنمصادرماهيندريولا.بعدهممنذر+لهمونيفقطومنهماتكوين

تدالدنياوكونالأنابمحلموجودوركممحمدافيعهدوفيلاحقمحهدأنهْفي

فوقنهبرنعمطلقايرضلم-محمدأيف!نه،التوراةبفترةمقارنةكبرتطوراتطورت

هنالنبفرفع.وذريتهابراهيمبناسماعيلصلبمنبأنه!راحةتصري!رفمعدنان

المعرفةوأصولالزمانفيالكبيرالفارقركمالاسلامرسولعنهنهىاصاعيلدالىعدنان

خطأفيالوتو3لعدمأوالوثوقعدمذلكسبوربما....أنذاكالاطلاعوادوات

رمماهدونةسابقةاصولعلىاكماداوذلك،يومهاالنابةوجودمارغم3فلطأواضطراب

.الكتابلأهلاصرائيية

تمامااغتوىصعادقةالخمةموصأسفارأنيدعونالذينوهم،بالتوراةبالكفحا

جواليكانتصمدبعثةبأن،.محلماوماحوته.ماق023عامحواليمنذوانزلةللأناب

!ا؟يلادية161.م037عام

ولكنصحيحةأصولهاكاترممانواةعلىيامهركمبضطربكلهاليهوديةتارسخ

التراثكاندربما.وتدولناكتابةوذلكلأحقافيالكابلناحفظالذيالكلوفقيى

بتوأتروشا.يع.ضفهيموروثالىاستاداالذاكزمننجبثمله

معبدأوسريعاتعقدةذديوكقومكدينباليهوديةلناعهدأولبأنتاسلينونختم

كمقارتافهماليوممحامربمثال)سرائيللبنيتعر!فناحولأما...تطتجلةولي!موص

حسببالقليلةيتادهماعدودبما-اليومابتهاللهرصولاللهعدبنمحمدلذ!ت

اليهودج!هورضناسراثطينيتولنامعوذلك-فروعااواصولااكانواصواهانثارهم

تومهم.أضرا!بمئكjlj.vؤهن

01----.

بمومحةأولىنواةكانلرمماالمتكلمبصيافةمكتوبوهو،7اعالاشرتثنيةضرونيْفانه
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oللنصلكبفخفيكى

حولوذلكلقومهاللامعبموصالنبيقيمنلي!ر،والعوانبنالتثريعلتهن

مرحلةفيصغوالمقوصاتالحدودمنومحرهاالاصتفالاتمواعدسضوالعبدالأطرى

نخهتا!غعنللت!اؤلمدفعفيهاغطابدحنةوازدواجاللاحقةهراحلهولكن.التط

وهيالفرهذامقدمةهوفايهشاوما.كتاصهفياضامماتماتيوالأصولانهعة

الأرضو!ريموضلالهماللهبأنعملقرمهاللاآمحليبهموصبتدكروتتلقترمخية

فارانقربصحراوسةضبهمنطقةاجتازعنالمقاطعبمضتردولكن.محلعهمالمقدت

العمونيندون-المؤابينارف!أنداكاليهوداقلكحمثالأرمننهرشرقيالىاجتعلزا

تلىكروكانت.وقراهاالجولانالىبالهضابصعودا-الحالةسلنمدكنةمحطوهي

فيمحانظاتالاوملصكرىممالكالقاركاانهاد!تخلوالزارع!دكداالقرىأصاء

بزملن.ذلكمحلىلاحتةأسصاؤهاوربماايومالمعاصرالمن!رم

القدتالأرف!وأمريأرمحامقابلالأرمنمضبةعلىالكليمععد،مومهوقبعل

بخويا.النقبفمحراءاتو!البحر)&باببلصلرااوع!دبنلنتخوآمنالمومحومة

فلطينأي-لأنهابثملطفلطينتكثفوماجالرهامثلاالجرلانهمةأنالمعلومومن

فبهاجمولمنوكل.بخرماطويلارربماالحاليةبنلنوحدودابحروخىمخنضةأرض-

لباتدراتيالأرضهارتعلى..الميتوالبحرالغورمعاثهداه!رؤلةومظغالا

ومحلا.

اسراثلبخيتواجدمحنصاثقاكانرمماالاضرليمفةكلاآبأناترارنارفمموومابهمنا

بديىذلكظنهو!مهنونبنيوضعيدمحلىبعدصصانلطيننيأوانطقهذ.ني

الأراضي.تلكنئبحقلل!طالبةتارشيل!ينيتانوني

انبواتمعانتهىاييلرمحدأمرمحلىنجاءالمناطقتلكالدخولكلنثرخافكما

لاصمةاتا!ضظلق،جانباالدينيالندنحتهالاذاأنهكحا.اي!ود!ة!لىاللاحقة

منانواجدةاللطةوعبدأالدوليالقانونفيالفعالةجمدأ!ؤخدبلالعوآلهقثرحة

!فمواجدتلدولةت!يضيحقجمدأولصوالددلةوالعاتالممروسةالنقودعص

الين،منا*تثراتمنذمأسلةمنطقةت!خهنعم6077لمدوفقطضة!

بدأومحرفه!ناوحتىالومالدولة6!قوالمرالأعراففيلأغلدطابةاتلرمضظدق

والاض!رارمة.المكلتبرالت!ونةألنملالة

المقدسةامتب!ىاخفل!د!ىعنمبحثنول!ىمبحث؟-

القديم!ا!تر!اصولم!خلال)وضه

ايطمحنللتعبرعوتيةمضدجمحلىتقرمبدا!مهاوضدكثتالقديمةاللفكلذ

منىأمربعلىللدلالةتركبعةوضمععوفة،لالاتبلىلكنى.يملااوالحلرجي

نه.المراهـا!عرا،هرمن

علىتددببلرات8انداأومحلعهللدلالةماحوانسوتمقلطمثلابقصدنقد
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للتصلكبتد!هرش!في

للتخاطب.كو!نلالخ-..الكحأوباطوتاثعورملىأوالرضغ

عنالتعرمصدبعمهامغومتراكبالمقاطعلتزايدفثئاثيفاللنةتطورتثم

..جدبدةياتهتواكثاتاطارجياهيطمعالاتصالتزايدرمعتعقداكثرمفايم

كاتفبوصدلك.اللنةمقا!دكانتكماتمامافكرينثا!عنكبرالرمزوأخذ

ما.مثاتكافئفانهاصوتامحنهااتعبيربرادوعندماالبدائهالأولىالكهوترصوماله

الرسوآثوهكانهزجهحاوعند-بالرسم-والكابيالموتياتبيرمنلأوبذلك

كانتالتطورهذاولعل..كتاتهاعلىمابقةانطوقةفاللنة.اللفظي!ةالدلالاتذات

يعلموكنا.رصماتمنيكائهاهانعالصويةوزالرموتركيبوتطوير!ولالمقبلني

جرىوالذيالرصمبوامطةفهابال!تعيركانتالمكتوسةاللهجاتأواللغاتاقدما!ولأن

نفي..هابهةحيةلمدلولاترموزاكانتنالكتابة.الرموزازدمادمعتبيطه

!ويراتمعهوارمةهيرمماواني-الأرخماآأ!فاطمحناتعبيريت!كانالفدقيالهيروفليفية

1،6)1بلأمحداداقوامَمنصبقممن كانافمندها5!ر!وI111)11111،43؟111،

بالرمزكابةمنه!عبركانبل%ببدىلفظفاكككنلم8خسةاللفظمكافعملايلفظ

محنلتبرالطريقةهوالرسمكانحيثتالكللطلبقةبالنبةبالمماسلةوكانوا؟1111

كتابة.الألفان!

وكانت.بعدلأتتدالأبجديةتكنلماذ5القدأنيالموفلةاللظتكانتوهكذا

بالرسم.كهايبرالمويةالمقاطع

مرادماعندماالألفاظمدلولاتالبعضبعمهامحنالمنطقةلهجاتأخذتوتد

ففي:مخالفةمناحأخذالكتابةأصلوبولكنالجفرانيللتقاربنظرا،التخاطب

محصليةالىاللجوء!تم!كاننفدمامفهوآعنالتببريرادكانومحندماالقدتالومرمة

الأنعمفصكدلالة&هفالرهز:تركبية

هلا.اندياتدلألةهـلهوالرمز

UDUخروفممحالمضفانكابةج!عهاومحد

LAGAB!يلفظأصلاه)والرمز-

ه!كه-نجلنظ+الرمز)أعا

بدلالاتالأبجدياتاخرلىمحندحدثكماتركييةعمليةمنبدلاأنهنرىوسذلك

-LAGAMمركبلفظش MASببمخروتلفظةنانUDUضطالصونيالمقطعأي

لنظا.لاتطابقعمانعنلتبيرالرمزمحلىاتماثمفيالقدماهطرقصحركلاوهذا

دوهزهاهل!الالأ()3امر%:موتوثاله

درمزهات)"لأمم!(جبل-تجولناثم

:)EM.EG(وومزهاالأهةأوالأبخيةأوالغريبةهوالجبليةالمرأةمحنالتميرفين

صوشيا
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يلفمىلكبظ!كخنىكلثى

لمحثكتابةولمباتاصتد!لعحل!ةهيبلولفظهاترك!بيالرمزببنف!قطابق

للاضقاقاتالرموزمنعد*اضعحلاهن:بعدعرفتتدإكطورأبالمعانيالأببددةتكن

الصومية،الأحرفاختراعومعحيث،بالرسمالدلألةمحنومبردةالمتطابفةوالمصالر

دلألةللكتابةتمدولم.محنهالتعب!رالمرادالصوتيالمقطعت!هاتطبقالكابةأبحت

التطابقمدىذلكمايبرهندلمل.وعصالحرهااللنةأصولوضتبل3الرهناشقامه

المقاطعتوارثتمحبثثلاالأوصطالثرقمنطقةفيالقديمةاللهباتبينالتقاربأو

ممالرصمتركيببالاصت!مفةبدأبأصلوب،محنهاابعدمعالمقدودعلىللدلالةاللفظة

اللفةنثأتوررلك.الهباثةالحروفتراكيبآأهاالط!مقلفر!الرصممن!ررأنْمافي

ضهالموروثبقيحيث:أنجطأبتطورهرقدفطوتةكلناتاللفظيتطورهاكاندلذالمكتوصة

تعاملوطريقةالحضاراتمنضرهمفيقومكلتلأصرلرجةحولاختلاناتمعمتحاثل

نها.والائتقاقتحومرهاالألفاظءهلى.ئةكل

للعجبمدمحلةهو،العوآخىوالقلأ3والب!يةالعر!ةبينمتماللافيفاتملرب

.الأحرتتلببعدائركةوالألفاظالمماثرويعضوالربايةالأرامةبينوكذلك

نأ!ىبللفظامثركةجذورأوجذرذاتفلطيتاللناتين!رىمنوفاك

جثمنابعغ!بعضهاعناتوالدةالكلتاباتوأصالمحباططحمثمنأيذامئتركذلك

الوعولنريداتيواطلاصة...بعفهامحناثتقلقي!ةالكباتأصبحتحمثالهباه

هي:الها

فيعنهاالبحثيببك!دبماالنطقةفيالأبطالو!ىوالأقوامالأمأكنألفاظأن

اثتركة:المعلاميخلالمنال!كةا!ىكواعطوطاتللر!عاتالتديمةالأعول

الأمثال-وضربكيراتبابهنمحلهاالقرأنحافظواتي-التررا)ألفاروأن)ذ

لأن6التوراكثبهلفظهوبلمحاملسرىمخلوقلأولمحلمباصميىفهوألمكقوت

ت!ربباالمعنىنفىوهوالأصردلونهاالأرضظلمرأي:الأدمةمناضئثصهومددر.

الض!بالظاهرالأرضترابأيذلكمنواضتقاماخلتهمحملتعلىيدلنهو.القرانمي

اصماصلأوواضميلاصلةمنكحواءلألفا!Iهنلضرهبالنةوحتىبلدلكلل!ز

هيبلقطبأمحلاملتأصاهركلهارلراهمأوابراهامرحممأبأوابرامأوأول-اعمأو

علىتدلومد..أعلاآكأصاهمداولأصبحتأنمالبثتلمعلا!اضقا!ة،لالات

عنوصرها!عقوبعلىدلالةاصاثلهوجلاكحابهأسريالديأواتدافعأوالرصة

و!راطزمنأوابكلاهْائديدوهو"نع"كتون،الممدصةالكبنيلر*تاتيالألنم!

.جداكراوعرما،دنوضاخنئلفظلفلك

ممادرمنتممهاشللتثدالأصا.لهذهالمكافعنابحثأرمناهالافا...

مننكلن،واثعوبالأبطالاوالأمحناواثضطتهذ.همهاتواجدتر!كاتدكهاحرى

فها:الابلاغنيالتدجمةا!اباتبضلو-10alilعدمىيولبا!!
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الملدسلكبكدخفي!رشق

يعبروسضهاانط!حضاراتجمغوفيبرمتهاانطقةفي!كلنثهاهالهانحفف!

منىا!ممكائاتأوععانياحدمحلىدلالةركلااللفظهذانفيولاندر!بجلجامىفه

..تومهفينوحبالنبياطاعىالعلم3اهوكانرجماأو

تياتورjالقصصمعفقارمةلخماتمتناثرةرقيحاتوجدالأثرمةاتقيباتنعلم

المنطقةنياسئماتيةالفاظوفقهوجودولحله..اللفظغالمكاننليجادمحنمحجزولكنه

دلالاتذات-ال!ومالعريهةعحالهولأنها-وكحاأصماءهناتوراةفيما.لردموهالاتطابق

لها.قيصةلأمجردةبألذاظيتوهيمنوبة

لأنالابرأيا--ذلكنما"لقومهأولهمكانثةتوجدلممومىالنبيبانالادعاه1-

لانعرتهيروفليفياضتقاقتواجدلربماتمتقارمةشخصيةمحلىأنمبتدابحث

إلملماصملايكونقدموثهاوموصاسملان...البيمذامحلىلوللفظهط!مقة

ك!ممرنيحيفابهعرتالذيالاصمأنبلعالهروفليمةالكاباتأئتهالذي

سيرة.محنمجكلهعالضارهذافينامدةئكلقد.المعويةالاشتقاتاتولعلمخالفا-.

ومددالنا.لأبلامهاعندقخالفةتبدومدنظروجهاتوفق

اصتخدموتد3شالاله*عزيزلكلمةاصئتقاق!يPUTIPHARنكلتوثلا

يطابقاصثقاقوهوممروفلالبناسورئىخا*معلىدلالة+العزمز*كلحةالقراَن

-PUTIللفظاطرفيالمدلول PHARالعزيزلفظوأبقيثصالألهةمدلولاسقطحث

.يوتبهتحيزالذيالتوحدمحلىودلاكاختصارا

تكونربمالأمماءخليطهيعريةوألفاظأصماهمنفيهالردوهاالنوراةفدلالات

فيلاستالمنومةدلالاتهالهااحقامهألفاظبنمزيجامكو!قدأوالثكللويهذاأمحلية

نأ!علمكناإذ.أخرىمخطوطاتوفقمخالفةأصحاهمواشها-ومدالمتدصالضصلب

هنخيطمأخو"كننألناظهمويذلك،اتطتةصهـنثببأوليواالبريينأوالهود

بتا!يخقعرتالتيبالوحيدةاتوراةوألفا!اسثتثاتاتويت.والأعولاللهجات

انطتة.

العبرسةبالألف!الاحتناظهعبالونايةالمكتومةالبيةاتوراةنموعىوتتوتد

وهاهيامحلامواكبارهاالعبرمةبالألفاظالاخفاظهنفادحةأفلاطفيوشتأمول،يخها

اليوموأبحت،صابقةأعولعنرمماوالمأخوفةالواضتالاثتاقيةمعايخهالهاألفاظالا

م.6لأكأصولايونانيالنصعلبفي

اللفظأتارىنانيالنرأننيالوارد*أزر"لنظأملموحيرنهمابعضامحراضأما

لفظأما،ابراهنمتواجدمرحلةفيعدلولهوهوعابرايمافيأبيلاسمتحاهاالدتيق

والعكلى،مامعنىعلىلبدلالةأو"اصثتقاقمايكونتدلفظوهو"ناحور"فهوالتوراة

.لثهرةيرمملكةأوهواصع!-نطقةأو.تصاماصحيح

؟هوالأباءمن-الحوتماحبمحلىدلالةهويونىأوانون""ذالفظأنبعلموكنا
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المنصلكبتا!يخنيمريض

هذاصيرةخلالومناضتقاتياكونهفيواضحوالمعنىاتوراةنييونانلفظمدلولنفى

العلم.باممهوماهو.وهكذاالنبي

الا،المقدسةالكتبنيالقصصيةالدلالاتلنفىالاشممالاتبينالاختلاتوما

عبرليىلربمااصثقاقيةبمعاني!نيهااتعريفأطليبولكنواحدةالثخصياتلكون

.محلاآلأاأصماء

الثخصياتمحلىالدالةالألفاظف!نالكريمالقرأنتريلومنذاللاحقةالمرحلةفيأما

امحترافرضمبأعلامهاالمخصياتمحلىتدلوكلهاتمامادقيقةفأصماؤهاالإصلاآذي

بألفاظوماهيمعنويةدلالاتذاتأسماءهيالعرميةفيالأساءأفلببأنالجمغ

.جاهدة

وأخيةأونارسيةأصولهاأنركمالقرأننصفيعرتألفاظاهناكبأنيقروكنا

مجالرةلناتمنالاصتعاراتعصليةفمابتديقفهمهاثاهولمن..محبريةأوأراميةأونبطة

اللنةمْيومايكافئهالأخرىاللهجاتفيللفظالدتيقالمعنىعلىاتأكيدبابمنألا

فارسياسثقاقيلفظوهياتجانمراتبأعلىعلىدلالة*ذردوس"قولناومثاله،العرمة

وأيضا)بارادي!(*PفيRADIS*النناءالملكيةاطدائقومفا.الندفيمايكافؤوله

نيهتلقىكانتناريكخندقالعبريةالقدسفيعرتداد*فهوجهنمواديكقوت

لهأصبعالذياللفظلهذاالقرآناستعصالوها.الاضطرامثديدوكانوالأضحيةالنفايات

وربما..يعرفونهمماأيضالهمالأثلةضربعبريهوديةمحادةالىبالاضارةالاالجحيممدلول

النصفيدردتالتيالأعجميةوالكلماتاللهجاتلختلفالمقصودهوأيضاهذاكان

العوبعندوثمولااتاعااكثربالاصتار-الاضتقاقهالعمليةهذ.وكانت.القر2س

رأيخا.كماالابقةالأخرى

ماهيوالتينيهاالألفا!هناجدالكعيرلرودأيضاعليهايصدقاليهوديةالتوراةولعل

.اسثتقاقاتعنعبارةنفسهاهيأودلا+لهالها،صابقةلألفاظ)محامالا

القرآننيالمتعصيةالألفاظبمضهنالمقموداودلالاتنفهمأنيومااضطعنالربما

.وهكذاالقرنينبذيالمقصودهنأو،ومأجوجيأجرجأو،وهاروتهاروت!كلفظهثلا

GOGقولهافيالتوراةفيمايكلاذؤ.لهومأجوجيأجرجلفظأنومعروف et MAGOG

الاختلافبعضأعطتالتيهياللفوبةالاضتقاقاتاخلافولعل8وماجوج*جوحأي

اللفطهالمعانيمدلولاتدراسةوبتطق.الكتابينهذيننيالعبارتينبينالطيف

الكتبفهمضتطعنربماأخرىحضاراتفىالمنومةودلالاتهاأ!ولهاونقالاضقاتية

جاءتقدالقرأنونجا!ةجصيعاأنهاخاهاونرى.وضوحاأكثرتدرعلىالمقدصة

لاحق.علمياكثافكلعنودلالاتهرواي!سهفيعموماأشدالفاظهوالقرأن،بالصدق

*الأرضوكانت:قولهالتكوينسفرمنالأولالتوراتيالاصحاحنيورد:ملاحظة

ه!لأول"-أيالوارد"توهووبوهو*براليوموحتىالعبريوالمكافئ*خاليةخرصة
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التصلكابنارغفيهويثي

TOHU"العرميةالترجحةفيوخاليةخرلةالقولوهااليومالدلالةمجهولالمفىوهذا

وخىالحرفيةومعانيهالتوراةالعبريةالألفاظنيجداثحوهثاله.نقطتقريبيالا

البهيالطهيالمقصودكانوربما.انفهمايهودعندوحتىمجهولوكلهلفظهاأسلوب

.الأرضوسخونةتثكلحول

واللتانالتوراشانواَبيل**تايينلكلشيتعريفوهماوهابيلقابيلهماأدمابنيأنكما

فعملية،القرابينتضيةفيواضحوتصصهاوالراعيالمزارععندلالةالاماهيبدورهما

الأعلامأساهعبروليىدلالةذلكسابهعماالبحثوجبوربماللانجر-أحدهعاتتل

المنطقة.فيالابقالتراثفي

:بالقرآنمقارنةاتوراةنيالعباراتبعضمدلولحولأما-

"رش*منلثقوالذيالعبرانيالتعبيرحببيرثأواتكوينضرنيوردفقد

نيبقولناصيناالينابدالمعمطابقوهو.المقدهةأوالانتتاحيةبمعنىفهوالرأساي

علىللدلالةالعبرانيينتولأوالتكوينسفرعلىمايدلوهي)*راش*(الرأسالعرلية

مقدسةكتبعلىدلالة*الزيور!الكريمالقرأنقولمعالعلاتةضديدفهوويمزسبركتبهم

وهيمزمورمنالمزاميرحكمةمدلولحولوكذلكوالاءمالميحيةعلىسابقة

.الاسلامفيكمالداودالمزاميرهووهدلولهااليهوديالتراثفيالأناثيد

بمعنىفهي*القول*منثتقةوهيللتعريففالهاه)هكولت(العبرانيينقولأو

مركبةعبارةمناللامعليهلموصىالمؤ!الحروجلفراشتقاتهمأما.الأمثالأوالأتوال

وهو:"داميبار*هوالبرلىاللفظلأن،مفلوطفهو*ابديةفي*أوالصحراء**فيمعناها

وهوعبورا**اطروجهواليوماتوراةفيوشاها.التابعأوالإدبارمنثتقنلاحظكما

لفظهنمقنمعنا.:التثنبلفر*شصوت+تولهمأو.حالياالمتدلاللفظمحين

منهثقفهو*وايقرا*وتولهم.!الأصماه*فتصحفيئاالينأبدالومع*اضم.ول

حول**الأتوالتولهماما.الحاليالأحبارأواللاولين!فروهوو*يصرخ!أيالصراخ

محينوهو*الترانيع!*أيوالترنمالقراءةبمعنى*أدمارم*هنمثتقذهوالاشتراعنثنيةصفر

.اليوموحتىالعبرانيباللفظمدلولها

بمعنىنهوخيم**ميلاوتولهمالأيامضرأيايوممنهثتقنهوسم*ها*هاوتولهم

جمعها.معوملكملخبينواضحذالتقابلنرىوكماالملوكسفر

.الأنبياهو!يةالتاريخيةالكبلمؤلفيأعلامأسماءنهيالأسفاروبقية

وقينالصادلطلاسفةاصثتقاتهمعيئوهي،صادقملكي7لفظلرودحولنلاحظوهنا

أصولهعواضحنالتماثل.المادتينالزهادمناثقاقياصموهمقديمةيهوديةكفئة

وهيللاصولمخالفةعباراتعلىاليوأالتوراةاعتادمعاللفظيةللإضنقاقاتواحدة

اشتقاتية.معنويئدلالاتذاتوايالفاظ.واللاينيةاليونانيةمنثتقة

ا!لقحولالتكوينصفرمنالأولىالاصعحاحاتونياليومالتوراةنيمايردأما
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للفدسلكابنادخفيمرا!

نمدلولاليوعنالأباءتفيروساضعارةالماء"محلىترفاللهروح"وكانتمحارةصاك

اي!وعيينولكئ.ودور.الاهمعوافحوالتقابل..للحياةمابلمخلوقكلفهيالروح

بقدمتولهممعينجمالقدسروحمعنىمنالاضقاقكانركلاأنهفاسلينيتطرثون

وأ"روحمقولفهوكيمثورالأندديهللفرنبالمترجمالبريانصالىومالعودة.الكل!ة

الرياحيعنيوبمضهاايوعينهدلولكحابعضهابراتوكلها"اللهأنامأورماح

)سحقلأبيالامريةالتوراةقولمحينوهوالجويالفلافسكلمحندالعاصفةالعرونة

القديمة.البريةمحنوترجتالموري

منىيحتكلوقد،الماءهعلىمحرث"وكان:تعالىتولهلمحد،الكريمبخلقرأندصالعؤ

صببوالماه،للإنانمخربأكملهالكونلأنالبقاءأسبابوكبراطياةواصلالأبداع

نهو.الكامناتجمغتخدىوهيوخارنةمذهلةالماءجزيهوصفاتوخواصوجوثه

.الابداعبخاحمحلىمرفالتيالأنلم

الأحداللهسبلغوحدعلىبرهانوهذاأخرىدونسنفارسةالمدلولاتبعضولعل

تصدالقابكعنصرلايجاداثقامةبصغدردوتدبعدفيطلهالانانو!فالصادق

لفظا.كانتولوخىالامناع

*روجأو*الله"نفسقولهمالفرنيةالكاسوليةالنخاتفيورد:هلاحظة-

DEأيالجزثةبمنى"الله DIEUأو+"!ثم!اماLAME DE DIEUمنلوطةوهي

DEتوتضوراكيألردوكصاوالمححطبعا DIEU+سكلاLE SOUالأنامجممنى

الالية.الأنامأومخلوقكلفيالمتذوفة
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وثيه8الفانيا!زء

هه2--4الملا!ق

وثائقيةدواسة
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العدسلتبناسليهرلض

15ملحقهمختارات

السياسي!والصيونيةإسرفيل"قضية"غالرديرباءكتابحول

فرنه()طبمة9891بارص:بابروسمورات

هبدأاوه!للمعاناةامطفاءاصلاهوالاعطفاءنان،الهود!ةالدينيةالمعتقداتفي

خلالومنولكن..الالهيةالرطلةتلقىلمنوالتضحطالمؤولهةحثمنعنىروحاني

نأفعينا.المقدسالكابعنخارجامرجعأولإمرايلايوجدفافه)صأميلبنيممةكل

تصمهاوصدقالقبيةتلكبتفردالاعتقادمحلىمبنيةتجليةكانتانوراةترا+ةأناذانعتبر

وأمحمالها.6!هاوعادافيطةخىلثعوبتجليأوموميتصصكلاضاطمعفقط

النواصكلمنمختلقهومثلاأر!حافقوط:ممطنماككونأنلايعدوذلككلللن

كاثتبذلكصي.آقعئرالرابعالقرنفيدحرتمدالمدينةتلكأنالأثارمحلمكدنقد

،7كه(:عى،لاصاث!لالقديمات،يخدكو-)الأب.0المزمحوأالعصدنيتطماخالية

توله:نيخلاتيوظفالممالرتعددنظرمةفارودىومترجع

جتتدايهويالمصدرذاتالههودمةالنصوعىأتدمنان"انصوصتارخمحن"أها

ومن.ضفبمتراثمخلفاتوهي.مقالعاضرالقرنمنتصفحوالي!يصانعهدفي

قمةوكلالعهدأوالاصطفاءأواللهوعدمحنيذكرشءأىيبقلمن!نهطمهنظروجهة

لأنفهمصمحواتدالثرأنالقوليمكنوهكذا،داودمحهدبداياتخى)مرائيلنجي

نيالمثكلالأولوهي!سالنصأما.مخعلتهمصضهنالمورهذ.وكتابةماخلاق

الكهنوميدانص.مق.الابعالقرنفيالمكتوبالثنيةوسفر.آقالثاهنالقرنيدا!ات

والوعداللهمعفالعهد،01قالادسالقرننيالبيصدمخلفاتمنفهيوالفصعي

.ميءنياتريخقيلمنول!تالموفوعةوالأضارالأصاطرمبرومنهيوالأمحطفاه

ضببهيطالبمهخاصاارثالصرايمإيمانمنيبعلىايهوديالدينأنفدوهكلذا

f-مقوحةمركةتطباتونقوب!عر!ةأعرلونقحد.ؤ.صاتج! tنأمرمدهنكل

إجمحه.وت!اا!ق!51ظ،صص-ط
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المندىلكابناد!نيمراص

رالأدبىإنصابوني)دانيل:المقدصةالأرضنيوبأتلامهماليهودمتبدحول

كَورالمذفيْتاب!اجمونيدانعللأراهملخصافا"لرد(مقارنة-ال!لاثالتوجدكة

.بالفرنة،والمطبع

الفلاثالتوحيديةوالأديانصابونيدانيعل20ملحق

اليهودباصطفامهوذلك،ضبهاواخارتكلمالهيموجودأولهواليودمحدالالهلان

مرإتفيكافباوزاجراوالنواهيللاوامرنارضابذلككاننقد،متقداتهموحب

به.والامحتصامأيهاتقربعندومجارانجادربماتالة

لنفهالموجودالكاشتعنيوقدالهوكةهنثقةالبرمةبأللفة*"!هؤوكلحة

.اليوممحلماسموهو،الكاثناتكلعنواتعاليلذاتهوالممرت

البهوديالعبسلوكأصخطفقدموص!راءمناصاثلبنيتاريخحولأما

*..سيرج!ونيما"وتليلا:التوراةدبنعىتلاللاولهوموصأن!صبدومراراالأنبياه

منبعماتلككانتبذلكنهم،لهطامحتهموانعدامالعميانفيتومه)سانحولوذلك

اختلاقفيوربمارسالتهممنبالآتيالأخذفيآناقهمواننلاقمقولهمومحدود!ةطبامهم

ديقول.وجماعاتدمحاةأوأفراداوذلك،بعدفيمابتجويدهاتاساوالتيالصقةمحاليالد

)أولمح!دارمحنالصا!رالتوجدية*!الأديان:كابهفيمحابونيدانيلاليهوديالكلأب

منأنهفيدواثلاثالتوحيدمةالدمانات*)ن:138الصفحةوفي1ي!آلعايارص

خلاتأيمنيجعلوننهموبدلكصوابمحلىدوهاأنهم)فقط(اليهودامحتقادالمرمحب

الحىذلكيرجعلانما...(*)انزواهماخنقهموهذاأرائهمبموابللامحتقادمطةمعهم

مماالحاوكةالتوجد!ةالرسانلأولأصحابهماليهودبأنالقاعةالىاصراثيلفينن

دالمامعهمهوبل.الضلالنيتركهممPودومالهمالله)نقاذبوجوبللإمتغمدفعهم

تعايصهم.أعلوهو

نرمماالرائعتطبيقفيوتهاونهماليهود)هحالأصلفأما5:مابونيدايلوحب

هذاكانوربمااللهمنتلفبهابعدمباشرةللألواحموصتحيمقرةبمدهاالىأصله!رجع

اعلوهو..بهاوتباونهموطقوسهاوضرائعهاللبحاتانظمةالقوانينتبينيخابأصل

الواصةالاختلاطاتمحمليةبعدخاصةالذبيوالعجلالأوثانعبادةضلالةفيالوتر3

نفها.بالتوراةذلكحولداردوذكرهم،موصبعديخصاابالرةوالمحالكالأتوامهع

بلنيها!وماالعابربمقامهمنقطلاترقيانهايجزمونفاليهودالميعادأرضحول"اما

ارتباطابهوارتاطهملهماللهحبوبمدىبهممرتبةوهيبهاوعدواأرف!أنهايتقدون

ينبالديالأناضيدمئدولعل.*..محقللايدانيهالذيتعابأواللامحدودبكلامه

والربالأرضاصراثلبينومناجاةثقمصيدةأنهمحلىالبض!فر.سلمانالى

وحواثيهم.تعيتلايهمنيابهامذبونمحلىوذلك..."الإله

المرادتهوالمرعودةبالأرضثروطاوسكونهاللهمعبع!دهمالهودارتباطانوسدو
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اصىلكبن!خفيهريثى

ومحدااتفضيلهنلمجعلوتفيراتلنومةاضتقاتاتْوفقوذلكووعد.لماللهلكلام

وجزرمدبينتقلباتوفقفهاأالمقا!تجبوالتي،المومحودةبالأرضوأبديامقطومحا

ومحلالبناتدرالتيالأرضولكلئ،الماقوتطيقبالمهدباتسكأصاصامتعلقوذلك

..قصرأمالزمانأطالصواه)صائللنىوزلكالظروتكلنتمهماالأبد!آالغاس

باققادهم.الأبديةالأرضوهي

ولايؤمنونومتقوقعينأنفهممحلىمننلفينتوآهم)صاثيلبنيأننلاحظوبذلك

الديالأمروهوضيءكلا!لهمكونهمنييعتقدلنأنهمكلماباثركأأوبالمخة

والأتوامبالأنابالتوراةتمودحيثالمقدصةبكبمتلامحبمنيبوضوعنلاحظه

أهلدوماوهمفيهممحصورةلتجعلهابرمتهاالانايةأمعلوحتىوادالكوالأماكن

هيجحعاهالإنانيةأصلأنمنهايفهمتداتوراةمقاطعبعضانخى،واتفمعلالأمرة

،أدمومنذالتكوينصفرنيالأنابضحرةهراجعةشاءولمناا)صراثلابنيأنابفي

المتكررةامتحاناتهممحرذنبكلمنوتبرئتهمواتعالياتيزتعاليمونقاتا،مخبدأ!م

ظهرعلىيعيقثببأسر.الكلوننيي!وكانه..اتضحياتمذبحمحلىيبذلونهوما

6نباصمومحدمبضلالاتهمصةالمقدكتبهمونياقرا!مرفماهذاااصاملاتومالأايارض

اللهبأنمقتعونجحيعاولكنهم..محهد.محنسوابتعادهملميثاتوخياتهماللهلتظلم

هلى.وها.الكمحلىوالأثيرالمقدتبالأرضوالمومحوداضتارشعبهلأنهميومامنبهم

الذيالوئيقورباطهاواهلوقاطالقبين!معالتيللرابطةمثالالااتقضةالعلاقة

مابوني.رأيوهو.وأتلامهمبأنواههممتقدهمهووهذامطلقالايخفضل

اطفيقيةخصالهموسحؤنذلكيعرفونفهممحليهمينزلالذيالعقابسلتأما

فدبالنصرةاطلاصطرقوأحدالاخبارمبدأهوالعفابمنطقأنكتقددنولكهم

نهاتوفلالهملاكنفملهماللهووعدأبديمفهومهم،بحانهاللهالىوالرجرلماتنقية

منتقيتهمهعالأجيالتوالتولوالعهد.والرماطلتجدددتمبالإهورنكل!ذلكالزج

الاخيارمدأاستحقواالذينوالوحددنالرصالاتكلأصلأنهماذ..ذنبكل

صابوني.هايعرتوهو..تعالىاللهمنوالاصطفاء

ليبواالأصطورةباصديبونهالهياخلافاليجدواذلكمنأبعدالبهودويذهب

ويعاددنجدددأيلامقبوننهم،لىسا.احداساطرهمأنلا!قبلونهواهممحلىتار!خاذلك

تاهونالأنغلاق،لهماباورةبالتعالبماللحاقأوالاننتاحولا!ظعوناملاحكل

وهايج-والجمودلتقومعالاذلكوما،انفهمللبهودحتى-معروتوهذالهمالميز

العتليناتضها..و!ويراتالصوصفيلاحقة)ضافاتالأالمقدساصائلتريخمن

ويخرها،المقارنالدراطتومحلمواليلولوجةوالتار!جةوالعلحيةانطقتالأبحاثوأبط

اططأ.!لمناأنلاجمكنفالله

محلى-لهمالربمحقمعالمفرطالمالحبنيالمذهوهةالبهودخمالولعا..."
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المصلكبتد!نيعرثى

اتهيمدأمراقتادممونيولكه!ومامحلهمللهالاخطةاثةجبهوماكتتدلن"

هوبلتنامفرهذانما،واصطفامهوكلامهومحد.أمحطىوتدجقاللهلأن،محهودمندفه

.."..وتأل!*تهم،هممذبهموهو..الحببمامربدولقاتتربأنواعأحد

يحوالمفهميرماجالرتهماتياطضلراتمحنيل)صبنياننلاقالىونعود

!توواولممراراوكذبواأنفهممحلىواننلقواالاصلاحتمدمدونلأصمجمراجعة

ولعلالاسلاأرصلومحمدالمحمحصثالينوخرحارصؤبلالجد!دمعاتعا!ى

وبخياهاالرسةببواطنلعلمهموذلك-وكهانهم!ربابنتهمأحبارممهمتعمباتةأضد

ئاركولمالأحداثهاث!محلى،وهاكانتالمتعصبينمنالنثةنهلى...ها!روتجوعلى

.3حاتارمخيتدلمححالةأكةني

اللهومحدلتحتعقاتظارابالئركعةآالاتزاحينالىوالمعاناةالمبرنكرةدلومد

والئيتدحمةالأكرمزلف!صهوخىالهوديالنكر!طبعيمزأمبحولاهوضانلفامعنى

واتماليوالتنضولوالأثر!والاصطفاءالاخاراطارنيولكن،الومحدفكرةحولتتمحور

جرتهم:جمزالخطمننومحاولمل.فعرهملون

الواضحةالاثهامومحملعةالتلمردكةأو6نيةالورالعهوديئالكاباتمنواضحوةلك

"!هو."الألهاصتبابةمحدمنياتوراةقولحدمحلىالدالىأرمياافيفها!ثراتي

لحظاتأمامتلاثىالريعةأنالهودو!رىااموصلوصايامب!قهمرفم)صاللفي

ومااللهلرضامطلبة..والأزماتالثدالدآأياملزأكحزللظهورتعودالرصانةالرفا

الكتابأنالهود"ومرىاابهاجهمنر!ومننهتقريباالالأصاثلاللهابتلاء

نبيضيءفكل،دلاوجو*أعلمواللهمحداهفوظاللحفيا!طأمحنوالمنز.الكامل

رفم...انها!ةوحتىابدهندوذلكبللتحثلتدوةلانانأوالكلامللثيءولأوجود

ببالا6كلالتورالثصصنيالأنجعاءصورصو-وها)صاث!ل"بخينيالنبراتمكرار

ذلك.

لاتهاءلاوتتالديالمطدقالكثئد!انةأنهاذدككلرفمتتتدالهودكة"للن

انتدل.ومبيالهوريالدبنبمتثاهأبدامَبددلنالتيتلكولكنها...رصالات

م!..."الكاملالهوديالثانتمارلاحقاقالزملنأخرفيمنلمهاثخا

تدالممدصةبالأرضووعدهماًاثلفيالكاصطناه!تمقبأنبالتم!بحكابصابوني

تحتهق.ءمئهمالأجمالتاملهوأمراالد!نالطمتنقكلضهرنيمنروطأمراأبم

ممطنى.ثب-الربججة-"المتدت"لأرنهم
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المنصلكابنا!فيمرافى

اللاهوتثي+رسالة8كتابثصولبمضفيوشذراتمختصرات83ملحق

بيروتالطليمة/اردتايوو-4!-سبينوزالباري!والسياس!

275c-4س-926-ك!2صفحات5-المامنالفصلمن

وصويلوراعوثوالقضاةمتروأصفاراطسةاْلأسفارأنعلىالبرعنةنتموذيه

مؤلفهويىموصأنكما،كثيرلنهؤلفونالأسفارلهذ.وكان،صحعحةيتوالملوك

صفراكتبموصوأن،طويلبزننبعد.عاضأخرشخصمؤبنهاأنبلاطمةالأصفار

هي!والقراثنمخلفا

.الأردننهريعبرلملأنهالتثنيةمقدهةيكتبلمموسىأنا-

،سر272اله)انظرواحدمذبححانةعلبىتامبوضوحكلهموصسفرنقش2-

!فرأنذلكعنوشتي،الأحبارعددحسبحجراكرأئنىمنيتكون(

الخسة.الأسفارمنبكعيرأتلحجمهفيكانهوص

اتئةسفرفيالقولهذالرد:كموص*نجي)مرائيلنجينيبعديقميكن*ولم.

بعدانبواتوتواترالأنبياءتواليعلىيدلف!نماشيءعلىدلدان...لموصفوبوهو

.موصدرجةتدر.نييبلغلمالأنياءمناأحدبأنالمؤلفمحا.ماوهوطويلةبقرةهومى

استمرارتبليغهع)يهودي(نبي"أولموسىبعدعدةترونمكتوبلابدكلاموهو

.،اليهوديللعبالدعوةولجغبعد.هنجاءيخ!نالصنارأوالكبتارالأنبياه

عديدةثهاداتعنهيعطي!)نمافحسبالفائببضيرموسمحنالكتابولايخدث

جميعمنأكثرجداحليمارجلاموصىوكان،لوجهوجهاموصمعالله"لمحدث:مثل

*..كموصاصرائيلفيفيبعدمنيقمولم،اللهخادمموصىهاتلقد.الناس

كلشي8:نيقولأتثنيةفياتكلمبضميرافعالهولقصسصىيتحدثالعكىوعلى

هوسأتوالنقلانبعدالمؤرخيت!رحيثالفرأخرنيالا(2.:ا)التثنية"الرب

ثمكنابةضرحها()اليالثريةهذهالئبموصىأصطىكيفروابتفيومحكي

الىيدعوكلهاالقصةنموصومجموم.حيلايهاتهتذلكوبعد،اخيرا!ذيراأمحطاهم

آخر.شخصكتبهابلالأضارهذ.!كتبلمموصبأنالامحنقاد

)التثنية،*لوجهوجهاالربعرفهالذيكحوصاصراثيلفينبيبعدمنيقم*ولم

بعد.أسأخرثخصأونفهموصبهايدليانالمصكنمنيكنلمضهادةهذ.ا(:-!و

الىتبر.أحديعرف!ولم:القبرعنويقول،عديدةبقردنبعد.عاضشخصسلمباضز

34(:6،)التثنية0008هدايومنا

زهنفيبهاعرذتاكيالأسماءعليهانطلقلمالأماكنبعضأنأيضاأن.نذكريجب

ستر،وعهدموصعهدعلىنفهالوتتفييحتويسفرأيلديايكنلمولماموص

الكلدانيالالميون!كانمعفلنهذدالا،فقدمدالفرهذابأنضرورةنعترفأننيجبْ

هواهم؟مايوافقالألايرونالذينأولثكمحنفعلذماذاالعكىيرىالذي
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الشلكنابظرخنيهوانى

،التوراةصفركتبموسى)ن،التثنيةمنذكر.الابقالنصفيلنايرو!يطوكدها

أوماتنيالثعبأمامتراءتهاليهمطلبثمالأحباراعطا.موصانالمؤرخيض!

منكلن)ذ،الحمةالأضارهنبكئيرحجماأتلكانالسفرأنعلىيدلوهذا،معلومة

جصيعبينمن،أنهولاننى.الجيميفهمهبجثعاممجمعنيكلهتراءمهالممكن

محلىوسالحرصواحدضرعلىدينياباغافظةالايأمرلم،موصكتبهاالتيالأضار

افرادلجمغيعلحهكيذلكبعدكتبهذي)الوانثيداثنيالعهدسفروهو،عليهالابقاء

العهدأما،بهالملتزهينهموحدهمالحاضرونكان،الأولالعهدالىنبالبةالثعب(

محلىديياباغافظةأمرلكل!ة:92،اله)أنظرايضاللخلفملزمانكانالئاني

لما،وأحيرا.والبثدالمنيرالتوراةسفريمحلىلاالقادمةللأجيالالثانيالعهدصفر

أحداذان،كامبهاموصيكونأنلايمكناطسةالأسفارذيكثيرةنصوصتوجدكانت

العكى،محلىبل،اطسةالأصفارمؤلفهوموصان،حقعن،يؤكدأنلايشطيع

.الأخرىالأسفارنفحصأنالآنوعليناانبةهذ.الحقليكذب

ضهدالذيهوأخرضخصصاأنبل،نفهثحوضعمنليىسغصفروأنهذا

والأصحاح،8الأصحاحمنالأخيرةالآية)انظرالأرضأفاقطقتتد!ثهرتهبأنلثح

ذلكمنونضلانحبهتضثمالمجمعالىابخميعدعاالنبهتقدمعندماولأنه:15(9

أنهالتحديدوجهمحلىيذكرأنه)ي:مومهبعدحدثتالتيالوتعالىتمتدالروايةف!ن

وسلىكريثعمحرفواالذينالمنونماعاضاللهيعظمونالاصراثيليونكانموتهبعد

بجازرالمقيمينالكلنعانيينيطردوالم(وسني)افر!فيمأيأنهم15الآية16الاصحاح

الجزية،يؤدونمحبيداوكانوااليومهذاالىافراثيمبينالكنعانيون*فأتام:)وسصف(

نيالطر!قةهذهوتدل(الأول)الاعحاحالقضاةسفرنينفهاالروايةهذ."وتوجد

قديمضيهعنيتحدثذلكيكبمنأنمحلىهذايوماالى:*باستممالالحديث

للنابة.

ونصفاسبطينأنفيهايرلي،15الأية،22الأعحاحنياخرىحادثةأبفاوهناك

سغوانخاصة،يثولمموتبعدوتعتيدو.أنهاحادئةوهي،الأرلنوراءهذبحاأفاموا

اطربأمورفييتثاورالذيهوj-حد.الثعبكاناذ:كلهاالقصةفيبتلاسايذكرلم

عنبوضرحيظهر،وأخيرا.الأهرأخرموافقهيصدرئمردودهمهـنتظرالمنددبينولرسل

ذلاالقضا)سفرأهاعديدةبفردنيثر2بعدكبقدالفرهذاأن14الأية،01الأصحاح

نيكلهاالقصةنهايةلأنكتؤتدأنفهمالقضاةأنيعتقدالعقللجمضخصاانأظن

فلحا،أخرىجهةومن.كلهكتبهالذيهوواحدامؤرخاأنبوفرحتبين21الأصحاح

لمأتشكفلا،ييللاصرملكأيعمر.نيهناكيكنلمأنه6فماديكررمؤلفهكان

الىهامدمحوهناكفليىصوثيلأصفارأما.اللطةمحلىالملوكا!ؤلىأنبعدالايكتب

قدأتلابدالفرهذاأن،طويلبوتتوناتهبعدتترالقصةلأنطو*كدهاالتوقف
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لعدسلكب-هخلىصن!

4ة.عددلرلنعوولبعدجمب

ضرأن+محلى:سبيوزا!ثول،لاحقومتوفيللاضلرالحعهقيالك!بوحول

بل،ت!د!رأملمحلىفهاحزءكرمحلىيو،ضسبموصث!عةمحلىلاحتوىاتثة

توراةضرهوهذاالهةضر!أترض،لدلك،العهأضفتكيوةشرزحاأفتضئ

الذينهؤلاهمرأ.الذيوثرحهاالريعةمحرف!علىخويواللإىمحزراجهالدىالله

محزراولهنالتثنةصفرثانانيأدخلتمدكثرةشروحاوفاك.نح!عانهميتحدث

رمما.

أ!ةالي!ها+صرببحثبعنا!ةالأسفارهذ.محفظلمالحلفأنندممرأن!عب

بمضالىبالاضانة5نه!اثكوكالترا.اتهنكمراانغمدناهظظفقد،أخطاه

كلها.الهاتنب!وامدذلكمعككونواأنلون،ابتورةانصوعى

:703+903+031+032+210ص5العاضرالنملمن

*عرداصأعا*أنبعددرمما،طودلةبمدةمحزرابعدكبافقدالأنجاربفري!تعلقفما

اتيالأصرمحنالأل!الفرمن9الأصحاءنيالرالي!خبرنااذ"المببناءالمكابي

أصاه17الأ!ةفي!ذكرذدكومعد(lمحزرزملنفي)اىالأعلفيلرضلممكنكانت

تواجدمحزراأنومعروف5(ا:ا)91أ!ضانح!افياثنكمنهمذكرالد!ن"ابابحراس

.،اننىحولمافترأفي

أجبلأنيطو!لةبمدةالمبدبخا.امحاثةبعدجتمدالأضلرهذ.أنمحلىرولوهدا

منالحكمةضرأخجحيئمحنىالمقدصةالكتبمحدادفياأضارهذ.أ،خلتكيف

نخلة.أنها!قالأتيالأحرىالأضاروبعضطوميضروكذلك،المقتةالكب

ومثهد،المبدبئهامحالةبعذأضارخمةالىوتتبددرهاالمزامرجمتوتد

المزموروكبيابلالبنفي!واضماللكومازالكبمد!المزموربانال!هودىنلون

في6يرةمتوالفكر6هدهقكئلملوأبداذلكلتولطونككوها،صا-!لاقبعد98

ننىنيجحتتدطصلنأثاللوأمتد.اثتاتمنتلتلماتد!كنلمماإوعصر

الأصة،مزالأصحاحنيجا+لأنهوةلك!وضطالملكزملننيالأملعلىلىالعمر

ه)الأثال!هوذا"ملكحزمطرجالنقلهاالتيلحعملنأهثلاهي"مذ.:طكلي0الأضر6

ش،الجامعةسنرومعه،النراخراجIjaIأرالذ!نالأجارتجبحالى،ونثر:كز(ا

ذلكمعأجدلاولكنءلد!نالتأخرى،ضلرصادالاخفاظالمقننةالكبمبمرلم

وفد،الأنجاهأضلرالىوالنزاتالأمثتبكلنقلوهاكافوااذاسااتلؤلمنضرا

!يمعظترتباورمبتأخرىكتبمناخدتفغها.تدجمتاتيابخواتأن!دخمها

!فكدلككتلب!!همفيأوأموالهمفيالأنبطءمحلططرالدياترقبمو،ه!اككنلم

هنامحلعهاالعثررأمحناتيالنبىاتبعفىورالمبواتجعمعلاتجتضصضلرالأهذ.

فينجومهأضصابدأقد،الأنجعاءهن-!راتمعر،إلأالأضلرهذ.فلعتلافن5دفل!
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لحمليص!!لنءلقض

على"العيةلكفيطحرهلم،ومهالأو!الأمةليكناسخ،كصائهدعزماحكم

سلكولضء("!حاثثيالأخبز!راللكامل!دحم!عأ!ضاكببل5ابخو

.مداتهبه

ئا+باندةلالنهودصمخمنأول.هوترزكىكلنثلدالأسنلرتدومنتارمخوحولْ

من!رثرالأر!عةالنرصملوكأخرسسl*خىاللحثةهد.نذمضتضد،الممد

!و!اصأمحل!أنبعدثرفتتالأضلرمد.إنتزبلانعقدلذلك،سةلئلامينمعتين

افيذلكنيمرتلأتصرنتوأنهاهطومكبمدةجديدمنالبدالىاثع!رامابي

ثتا&ولاضك"3نتمونمعرضينمومكتباو!ئهرلدانعلا.و!امر!فممتب

!ر*ضمرط.فيبل،مذ.-الأمفلر!طلقا!بلوالمالفرصعيئ3أوالويغ.هالصدوصين

!بالامف!رهالاككنالفقراتبعمىوكذل!الهاثةاتعلقاتمنيعما5عرهامن

انخ.في

:سبنوزا!ولم!هلإ،337+034+:عى5ثراثانيالنصلمن

دطهمنبتبثاللههنرصالة*نعلهملصمحلى6اتورايقيعكدلنهن"ل!

ذا،ال!دص.الردححقني3ا!ث،تكبتبائىتعلينصرخواأق!نوتهملن،لمرالى

وك،ثذرات-الاتلاللكواننا8وعحرتوفدوصمريفالدكلامد:مت"شلالقد

لوانهمنيلثكلالأنىفدكوهع.لقدمدالهودمعصدااللهبمقدنجهدالدي.المحثاق

اثرسة-ننهاصأرماملتؤد143-1"الاحججعنلكنوا"الأكشصمحلىوين!وا

لنسنلاالربوض!متحداءنحن:مقولونكهفة:8(")8زمانهضلربكدنفدما

لأفكمأ!دحمكينمتابأنحانه!عنيا.وiالكدبالىحولهاتدالكاذبالجةقلم

ككولولكذبكلكانتجحتصوعاأنبعدالدشر!تتصلكرنفكممماذاتكدبون

منضيءمنحرماتاالىذلكأمىلما-5الجديدلوالغدلمالعهدأصفارمنقلعددالدنا

!ؤمي!وجمكن،الصحهح(الدالن"منكما5مت.ككونأن!نب!نيالدي)اللهكلام

ثر!عةثلاسنرفهثيهأيمنحرمفاالىالأهيةفالةنيحزأخرىكبضهيم

اطروبكتبوكألكللحهدكمعذدمنينحومحلىالمبنيمبفوكلاككال!ي

كلهجعذللدممال!ديمالبهدئيلدنااتيالأضارنهأخدتو!دد-كرانروالأبخلر

بعد.يخ!ا

فئ!ري،واصدعصرنيخاعنبتنو!ضوابدكدالتديمالعهد!نأننلرتددنولم

تلائمبحيث،و!وئتسن!ونأناسب!اوتمد،مصا!فة7مدهـفهاجاءبل،الأزملنكك

الأفبطهر!لاتمحلطمدلمااوهلى"اناعىلهؤلاهالخصوالتقومنالعصرمقنعات

.لكنلردرمم(يراظارلحوا)الذ!ن

مبلىوقر!اجصعهاولمأخرىكهرiاصفاربينمنيلقدلحالمهدأسفاراخلر.-لموقد

بعبعضبتريرالمفابموعةضمنالجد!دالعهدأضارتبلتوكلذلكالن!كفين
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لعمىفدم!نىكلثر

نأمع،القتنعدهةبومف!اكعر)أنجرىأسفلرانفهالرتفيرضتقيالكهة

ندخ!ا."مقننصىشحصا

تطلعمطىالالا!جتويالكاب"لذ:التوراةحولخلاعةفينثلاجوزاوشتم

ملإكنمحلىاحههةالبعةنيمحضدمهش!تمر،الطعةمحلىالاولا!حثللنمةكهر6

.الوم!ة"ال!صحمةنيسلى8مص6سنطت

-مذءجصبمعر(ص))
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امص!كبنرمخفيعرلق

التدهمال!لقدشازاروتار-زالمان40!ا

المصرا!يثأ!دم-المصورخه)من

الأطى()الطبةهوكدىاححدببدالعبريةمحننرجم

مصر/-لثتانةالأعلىابلى

القدمالعهدباحثوأدركلتدانهعثازاركذكرالقديمللعهدانفديةللس!رةذكزفي

يخأتىقاتضاننمانأحانا"يوجد:انهإلىوأشاروا،القداهذلإصرالتلموديينمن

فيحامتفقةالأنبماءأراهتكئلمماالبدوومحلىبنهما+اتاتضهذامحمالثالثالنص

محندهم.بهاالمعترتاتوريةفهموكييةالنقدبأصايب!تعلق

مؤلفيبيةمديمانقمصدىالينايتاللربماالصوصلأقوالباصناءتبهنالاذا

محليهم.الابقةالمتدسةالكاباتفهمطرقحولاتأخرمنالقديمالعهد

العهدهثوكتيعلموتدوينهجحعهوقتوحانالقديمالعهدتأيفانتهىأنوبعد

.واحدةروحيةنظرلوجهة!)خضا!اسباءهدااصيضعواخىمححلهملأصصامالقديم

اللاسدة9الوبةاوحدةفيالقديمالعهدائتواللذينوالعميقالواضحالادراكهذادكتثل

تثيتكب!رروحيبعكلالقيامالضروريمنكانولذلك.والعثرينالأر!عةالأضارني

اطاتالأفاطمحلىالتعتيمحدالىوضمويتاوحدتهادلسراز،موضعهافيانصوص

نها.واحدلكل

محليهمابقةالالمقدتهةUIمعالقدمالعهدمثبتوواجههااتيالصرامحاتطن

ططروالجاصعةالأناضيدوفثيدحزقيالاضارتعرضتالتلحودروايةفحبهدكورة

ذلك.حدوثمحلىضواهدتثلذاتهااطفيةالأمفإرهيوها،الاخفاه

مبلهمكانتاتيالأثيةالمؤلفاتبينمنوالثرينالأرسمةالأضاراختيارتمانويعد

نخمخلنةأمحنفيووجدتالهودفدبهاالاقراتوتمتدصتاامحنواصرهموفي

واحدرأىعلىالجمغ!تفقلمكحا،تواعدهاكلفيمتطابقةتكنلمالأضارمنقعدثة

القرامةعلىالاخلافاتهذ.لإصالتلموديالأدبلناحفظومد،الخأفملحول

النخأتدمتوفحوقطوير.النصتعدملعصرهمفييتوقففلم،للنصالميحة

انصنيواتدهمق،الجمهورمحدال!سدةالنخبينهن-لرأيهمطتا-صواباوثرها

الكتبةرأىهدىأيالىتظهرالتي،بهاالموثوقالو!دمنالعديدوفاك،بهالممترت

التيالعدكدةالتعدملات:الواهدهذ.وهن،بالعترتالضفحصواجبمهنأن

،م!رو+ا*ولسو*المكتوبمكلتوط"ويى"المقروءثمابئالمفحةهاصئىفيأدخلوما

والكلصاتاظروتمنالعد!دأفاوهناككلحاتحذتوأيفاكلماتاضانةوكدلك

بهاالترفالنراهةكانتاذانيحاضكلهممحلىمحلامةلتكوننقاطامحليهاوذمواالتي
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الفدصل!ل!قادخفيمرينى

صحيحة.

الكلصةيغيرونخلالهامنكانواالتيمحثرةاكصاصهنعديلا!همإلىبالاضاذةذلككل

رأيهم.نيأفضلأخرىبكلحةالفروأهميةتيعةمحننظرهملوجهةالملاثمةغير

Iوأن،ابخصةالأبفارألفموصىأنهوبالملمينالرojbالمزاميرضركتب

اتوراةتلقوا)سرائيلبنيوأن،والجامعةمثالوالألأناثدانسدكتبسليانوأن،كاملا

التلمودفييردلمالرايهذاأنمنالركموعلى،ذلكالىوما،الصحراءفيكلها

وأدرثه،الاثدةوالقوامحدالآراءكلعلىوانتثرصأدJإلا،للبحثكقاعدةبالتفصل

هذاالتلموديايادبحفظنقدذلكمنوبالركم.التاليةللأجيالالتلمودلىالأدب

رأىتعارضأخرىاثوأحددرواماتوفرضياتملاحظات-أيضا-وبجانبه،الرأي

بينالموجردةالعديدةاتناتغاتتفركيف.النقمىالىالنقمىمنبهالملمالماسورا

التيالتغييراتوماهي؟وأينوهتى؟الأضار؟منسفركلألفومن،داخلهاونيالأصفار

عادةالتلموديةالماسوراكانتالقضاياهذ..الحاليةصورتهاأخذتحتىمحليهاطرأت

بينمنالمقدصةالكتاباتباحثيمنالعديدبهااهتمولكن،بكياسةكهاملامتناضى

فكانوا،ذقزلكلالنهائسيالرأكيعنالبجثذييتعصقونكانواذهؤلاء5التلمودمحلماء

منالعديدإلىيتوصلونكانواالأحيانبعضوفي،وستاحثونوسبحثونيفحصون

.العصوركلفيالقديمالعهدباحثيكضبتثرلمالتيالتناتضات

والعصورللزهنالمتخطيةالمطلقةالقداصةدرجةالىالقديمبالعهدالارتقاءللن

وهذه.الأسفارهنسفرأيعمرهانيكتبالتيالأجالمراجعةلابطالضجعاتاريجة

البحثمحمليةأمحاتتالتيهيناثقةوتدرةكبيربناءمحملتالتيالتقومميةالمعالجة

الماسوراالرسصيةالماصوراطمستفقد،القديمالعهدلأم!فارالأصليةالصورةإلىللوصعول

الفديمة.

البرايتابحثواخلافأطوبيظهرالتوراةأتامبقيةعنبلعامتماصتبادللن

ضركلمضونفيالبحثفيتعمقبل،البرايابأتواليكتفلممنابحثينهنوهناك

انبيهذاعندمننصوعىاخراجيخواولم،نفهاالأضارداخلنبيكلنتاجوحجم

نفها:البراياذيذعدلوا.أخرنبيإلىونبتها

منوهناك،مردخايانهيقولهنفهناكملاخيضرمؤلفيانالأرا+واختلفت

مرةمنأكرواعرسوااتلحوديينالقديمالعهدباخيمنالعديدأدركوتد.عزراهانضول

يكونأنلاجمكنوأنه،متعددةذتراتإلىتعودمختلفةمزاميرمنمركبالمزايرسفرأن

تاطها.داود

وصفرالتئنيةسفربينالأدبيةالقرابة!معرفةالىتو!لوانقد،للاشاراللنويةوبالمور

لغ.

الأصاطيربعضاتوراةهادةفيدمجتبأنهأدركهنمنهمكأنفقدذلكمحلىوعلاوة
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القدس!كابتا!كغفيمراش

وأنها،المقدسةالكتاباتأسفارمنسفرأيزهنزمنهايبقوالتي،جداالقديمةوالأناشد

ذلك.تبل)سراثيلفيبينمنثزكانت

سفرفيالمذكورينوالثانيايأولالخلقحدثيبينتنامضاالعلميالنقدووجد

مخلفين.ممدرسنالىنبتهماوتمتالتكوين

وممادرالتثنيةسفرمصدربينالا.لدوالتاتضالكرارأدركواذلكعلىوعلاوة

قوانينفيالموجودةالاختلاناتهذهالىفلهاوزنمدرصةتوصلتوقد،الأخرىالتوراة

يأ،مختلفةمصادرالىالتوراةقتأ!عاسهاعلىوالتيc;العبادبقواعدالمرتبطةالتوراة

عزايابنفحصخلالوهن،متثابهةبدرجةالرباس!تذكرلمالتوراةمصادركلأن

برولاايثدولا،الهكأواللهتذكرلمالتوراةفيالمذكورةالقرابين"كلأنوجد

.*يهؤاسمتذكربلالجيوش

تكنلمالأوائلالأنجياءوأ!عفارالأياماخبارسفريبينالتيالعديدةالتناقضات!)ن

التلموديين.القديمالعهدمفريروسةفيمجهولة

المنطقأصاسعلىلأنها،بحذرتعالجأنيجبرواياتالمقدسةالكتاباتداخلبقيت

الأناضيدسداعتبرمنوفاك.تفاصيلهاكلفيصرمحةتكونأنالمتحيلمنالصحبح

مقدصاي!المجلةهذ.مضمونانلاحظهنفاكأصيرجمجلةيتعلقونيصا،دنبوياعملا

أصله.في

حرفيبأسلوبونروهاروثجملةاتأ!يخيةالقيمةأيغارفضوافقدذلكعلىوعلاوة

العهدرواياتمنالعديدبينللتناتضارتباكأيمنللتخلصعامةتواعدحددواوتد

القواعد:هذ.ومن،التارلخيةالملاحظاتأوالصحيحالفهموسينوتعبيرأتهاالقديم

هرتبةتعطلمالتوراةأحداثأن-

الثر*بلنةتحدثتالتوراة*أنو،التوراةفيومتأخرمتقدمفاكلايوجد-أنه

.المتقل*بلغةالتوراة*تحدثت:وتالوا،ذلكمنأبعدأخرونوذهب-

لمدةواستمرالثامنالقرنمن-اثنيالنصففيالثكيلوضعنيالعكلبدأولقد

.عامماش

ذريدةديهطائفةهوسى،هعخبركطموشيوجدالتاصالقرنمنالثانيالنصفوفي

القرو+بثأنالمألوفالرأيلمحارلةفبرز،طبريةأبناءماسورانيثغرات،فلطينفي

وتغيير،القديمالعهدنصذيبالعدمللنفهسحبلذحبهذاولي!،والمكتوب

يستبهاالمعترفالنعخةأنهعخبريرأىوتد.لرأيهطبقامحباراتداضانة،باخرىكلحة

ترتأوشوتتدالنصوصبعضأناعصلومن،تكونأنينبيكصاالكصالحدبالنة

فيبأنهاليهالتكوترب.منهامفرلاحققةللتعديلالحاجةف!نلذلك.الزمنبمرور

التوراةروحعنفريبةمختلفةأقوالاالتوراةداخلأدخلواهنهناككانمتأخرةنترة

أصفاربقيةفيبالفعلالمعرونةللأحداثتكرارالأيامأخبارصفريأنوأثرك.نزيفوها
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المقدسلكابنديخفيهراش

القديم.العهد

وعلاوة.الفرنفىنيالباراتبعضبينواضحتاتضوجودالىأيضاوتوصل

كماالتوراةأضارنيواتتضواتكراراتارسخنيالارتيكمنالعديداكتثفذلكمحلى

ومحرهصا.الجواصيىتصةونيبالطوناناطاصةالروايةفي

أرضفياصائيلأماممنيهو.يطردهاالتيالثوبمحنهراتكعالتوراتردكما

وفي،أمتقالمواضعخصةوفيلرثا"أمكرة!مطه"أنأممالذيوهوكنعان

أقوالتكنولم.امجعهوصواضات،ثلاثأخرهوضعوفي،أمخمىقالموضع

ونبه.والقانونالأحكامنصوصأيضابل،نقطالبمضبعضهاتدحضاتيميالروايات

.والملوكالقضاةعصرنيمعرونةتكنلماتوراةفيالمدكورةالفوانينكلأنالى

ماحدالىتثجعوابل،فحبالأسنلةبطرحالمفرونهؤلاهيكتفلمسبدووكبا

وعلاجها.القديمالعهدفيوجدوهااتي8"الفجواتصببنممنيتصكنواخى

يتعلقيخماوخاصةواصةالنقديةبخاحبنيوناالرليملاحظاتن!نذلكومع

كلاسا"يتحدثونيوناالرسرأ!حسبأو،حرنياتفبرامعناهالايفراتيبالألفاظ

أساسهاعلى3جمكنواتي،وضعهااتيتاعدةعرةالأرسعةخلالرومنفير.*ويقصدلن

العهدنصداخلتعدولملاستيحواليلهظهر،المكتوبللفظالحقيقيالمعنىلي!جاد

.بأخرىتبدلتالتيادوالأمحدالأصاهمنالعديدبتعديلتامكما.القديم

الصحيحمكانهامننختكثيرةوكلماتحروتمحنكفذلكمحلىوعلاوة

نقد،الصحيحمكانهانيتوجدلمأسطرأنمافوكذلك،أخرىفصوصالىj}كت

المتأخرينوأن.الصوتفيلهامثابهةبأخرىتبدلتالتيالكلحاتهنالعدمدأحص

اها،العديدينواتخالكتبةتبلهنالزمنبمردرحرفيال!القديمالنصسأنيتحدثون

ولايوجد.القديمالعصرنيالبريالأصلوبضورةنيتعد*تنتاجذلكأنفيرىهو

.اتوراة"نيوتأخر"سابق

سثدمثلمكتوبومحربهوملصامعنامحديدةلنوات"القديم"العهدنصاضر

العلماهفيهجمعهالذيالوتتحانانالى.حزتارنجالاضخهالذيالأناشيد

حقلايقالقديمالعهدرواكاتكلولاتعكلى.الأسىلهووذمواوحددو.ونمقو.بهواهتصوا

..نقطأدبيةهؤلفاتمن!االعديدأنيرىمننناك.حقييةتاريخة

ثايخةفصرة،)يناوصلتالتياللفلأكفأوالاصحاحاتهذ.ولفتهبأ!وسهعدلوموص

العيللإصحاحاتذلكبعدالتعديلوتمهذائلحدثانهللامحت!قادالفرصةسخت

كتبها.

بعدكبتمتأخرةاضافاتثنايا.فيسثلالتوراةصفرأنيرىمحزرابنأبراهامالرس

الافاناتمنمحدداعدداوأحمى،اتوراةفيأيدتدخلتويأنهكيربزمنموصىموت

ناعزرابنابراهاممتجرأفلم.موصعصرفيكتتتدتكونانلاجمكنالتي،اتأخرة
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المندسلكابتا!غنيمرينى

موتبعدأمحتبالفعلوأنهالتوراةمنايافيمتاخرةاجزاءبوجودرأيهعلايخةسر

.اتوراةأفوالداخلمتأخرة)ضافاتطويلةبفترةهوص

الاصحاحاتألفأنهكما.التوراةجوهرألفموصأنرأكطعزرابنأبراهامللربى

أنهيخرقديمةلف!يفأصاسمحلىألفهافقديبدووكصا،لهالابقةالعصورتبحثاتي

الرواية.لمادةتو!حهيزيدعند.مننصوصامحليهااضاف

تفملكاملةأقامكانتولو،الفلانيةالفقرةمعترتبطالفلاسةالفقرةأنوراى

.بينهما.

محلىصةلأولالرأيبرزوقدمختلفةمتأخرةاضافاتثاباهانيمثلالتوراانكحا

العامة.كدمناخفىلكلنه،م!بنيخاقالرسيد

الموجودةاتمفرتةوكرينالأرلعةالأمفار!ياجمعواال!رىالكيةورجالعزراان

.والمتاباتالأنبياهاصفاربترمبوتاهوامميزمجمومحاتلثلاثوقسوهالديا

المقدسة.الكتاباتفيتناتضاوجعينمائةارعاحصىيرنبلبنهثىالرس

يكلونأنالمتعذرهنأنهواعتقد،التكوينسفرفيعديدةنناقضاتوجدونلزوس

واحد.مؤلفكتبهتدكلهالفر

بالأخطاهملئللوراةالعبريالنصأنعنالكفالىهورسنيوهانتصدوقد

،الهبربطاذصمحلىلاعتصادهاذيهاموثولفيرأيفاذالفولجلاصاذلكمحلىوبخاء،ومؤ

داخلأنهالرايعنوامحريواالقديمللعهدالمتعددالطابعكثفنجيايومحونالمثقفونوبدأ

.اتأخرةالأضافاتبعضأضتالقديمالعهد

اتوراةاصفاريؤلفلمهوصبأنليظهربتأهلالصعوساتهد.ناتثىفقدصبيوزاأما

.عصر.الىلاتعودوانهااطسة

كيراتتحدثبل،اغاطببلانهوضعأينيموصسأنتتحدثلمفالتوراة

نفه.عنمؤلفيقولهاأنالمتبعدمنأحداثاتردكما،الغاببضير

تلاميذمنواحدتاللهابانسثدانلايمكنكهذ."ضهاداتأنسبينوزاوض!ف

ذلك،علىوعلاوة،النين*ثماتبعد.عاشضخص)نهبل،بعد.جاءواال!ينسص

رواياتوكذلك،هوصرهنموجوتكنلممتأخرةأسماءاتوراةمنايانيجينوزاوجد

.قأخرةمحصوراتناتثى

موص"بعدالينئاتمحاشأخرضخصكبهالكن،التوراةيكتبلمموص*)ن

نيرسالةفي*صبيوزا*و!قول.القديمالعهدمحمرفيالأخرىالأسفارمنالعديدونقدت

أصفاركلألفهوصأنافتراضترددبدون"يفهم،اثمنالفصل،*وابصةاللاهوت

.*للعقلومناقضاندليليخقصهاتوراة

جثيثعبواسطةْكتبقديكونانلايمكقسغسفرأنجينوزاوضحوهكذاع

لمالفرأنبوفرعلبينوزايظهر،اتوراةليالموجوتلكمابهةفقراتنيهتوجد
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لعصلكبفخنيءثى

.بر.فيولائرمبوي!طة!ب

بوا!ةكلهألفانهبل،القض!-بوا!ةككبلمالقضهصفرف!أتقضحوكما

أضلوفيذلكماثلإ4ددجدالفرأموالْمنبوضاضنتعههاومو5واحدمؤلف

بعدحدثتوداد،ث!ولتعلقعدكدرواياتد!لهافيئكلالتيد!لملوكعصونل

الاقراضىالأموالهذ.كلخ!منصبنوزاومغ،طوولبزصصموئ!لهوت

أحداثثمابةفهاالمروكةالأحداثكلوأنقأخرمحمرفيكتتكلهاأنها؟اتالي

اصراكل.فيمبلهنحدمت

المقدتالكلباتاضلرومرتبالرواياتمللمتغنيسبنوؤاتع!قأنوبعد

واحد،معمرمنيقمعلموالضدةاتنرمةالأضارأنبوزاومرر-اث!سةصاكف

هيالواحدةالطومذ.،اخرهاالىأولهامن،الأضلركلفيتظهرواحدأكدالصر

وحدث"واحدةطلةفيهترابطةالفركدةالأضلرتلكوجعلت،وممبترتتاتي

!علنلنأرادالجلاحأنالأموالوتظهر.المقدتالأضلركلكتابةفعلاآلنبعدةلك

البابلي.اليوحتىكباصاملنجيمكونمندوضاءكملاترخاللاب

تبرحدمحلىأو؟الضخمالأثبيالعملهذامحملدتىوكعفمن4محلىأتضر

الأضد"؟هذ.كلمؤلفصمن:صوزا"

يقول.عزرالعصرصابقصىنييكونأنلايمكن،ذكرهاجقالتيالأضلركلمؤلف

اللاهوتفي)رصالةالأضلأ".ه!كلمؤلفهومحزراأنأفترفىفلنني"دددكجتزا

المحاش(الشل"ولماسة

+:سبنوزاقولعزرا؟بوا!ةالمكتوصةالقدبمالعهدأصفلرمرتبكلنك!فأنهضر

عزرالهjووفر.ووضحهمرأ.الدي."الربتوراةنفههوالتثنةضرأنأضناتي

.الابق(رالممد)نن!

علىأصطءاخلرالأطصلكابهاعتلفةالأجزاءتمعةذلكبعدعزرافصينبعد

ةا!الأجزاءشتالحينذلكوفذ،اصأثلبنيوأباهلرلعبئالأبطدأساس

اللاسوالفر5موص"روموراةبلمموصبعمرائعلعةالننرةمعالجقيالأولى

.وهكدا"التضلاه"والابع،!ثر3""صنرباصممحرت،نر3ثلن!عكيطي

جتزا!نبكلىلك،اثلأصالهكلزمنالمزايرضرفي!اضتالمزا!رلك

Iضرتالف!ر)لنى لأثلى.

الأميه.أصفدربقلياصىلتفدناالموجوهةالأنجط.اضدرفلنةوطبداللح!هقه

مممرهنخونةم4لرصاضرنيوالموجوتاترمحةالتدضةالماتفئنجوزالرييدبتا

بدروخ!هاكبسالنردضفةنضمنمتدفهابخريالجرهولنمحتدتترخة

عزراابن!خعينجف!زاديواش:4(63دط)ثطرلرصانجو.اتكل(رمطتمونرىش

بأنرأولنىلههديخا!كندمنهأضر"أحرىدفةهنترجمالنربكبلربكغدقشط
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للسلكابتارغفىمريمى

وثي.الفهال!نر

اخرىلتمنفختنجالدصفرنيالعبريةالأجزاهأنيوضحصبتزا!دوهكدا

الفال!يالك!بوأن،داحداصنراابدايةنيمحزراوسنزدايخالضروكلن.الأرامةأي

ولم،اننيالبكللزمن،وفحياأصترسفريألفالذىنفههوودانيالمحزراصفري

وكتتي.الكابيلهودامماصعراالمؤلفكلانبلنحمعاأومحزراالأضارهذ.هؤلفيكن

الأصفارتكنلمالمكابعينعصر:*خىانلةانتجةالأبحاثهذ.أطصمحلىبهنوزا

بقةبينهنالأصفارهد.اختارواتد)الفرييين(التلصودحكماءوأن،"أمرتتدالمقدصة

*)رصالةالممدت*الكلتاباتلمرتبةلرفعوهارتبرهائم،اثنيالهيمزمنوذلك،الأصفار

مح!ا.الحاديالفمل،وابسةاللاهوتني

ملممن!صدرلمسفزسغوأن،موس!!بواسطةتكتبلمالتوراةأنهومزووجدلا

الىالعوورةبعداواببلياليزمنحب،المقدصةالكاباتمنكبيراقحاوأن3،مغ

واحداععحلاتكنلمالتوراةأن:وهوعامرأيالىتوصلنقدجمربرل.ديدأما.نلطين

مختلفة.أجزاءمنومؤلفهركبععك)نهابل،وكاهلا

داخلوأتحمهاهأراهاستمدومنها،هوسىأمامكانتتديمةمصالر)ن:أستروكويقول

دردالألوصةاسمأنالتكومنضرفيالأحداثجوهرنحصفدماأصتروكووجد.سفر.

وفدما.يهو.باسمومرةإلوهيمباصمانمقنييكنىنمرة،التكوينصفرنيمورتينني

ونلك،وحدها:"إلوهمالصبنةتتخدمالتيالغوصالتكوينصفر*اخلمنمحزل

روايئتثلمنهاواحدةكل،مختلفئانروايتان&ظفرت،وحدها"يهو."المتخدهة

الممدرانساهدينأنهي،مامحدةأ!تروكاصتتيذلكومحلى.بذاتهافاضةكامك

.التوراةموسمنهاألفاللذانالرميان

هايلي:)1(الأولالمصدر!مماصروكلرأيوطبقا

:ا-.1:9-24.891،مك!2!ا5,7:6-10-13.9:6-1:22-2:الاصحاحات

:21-32-22:1-ء:1-302.17-27:.17!ك!2كاا.21ور&167،12أ/مرا0

01.03 1 :1-1 A32-25:1-,25.33-1:33-3..5123-54،:!31،47-32ا:

الأولوالاصحاحاتال!تكوكنصفرمنص2-33هه-ههـ!كرو.37ح!-3:17رو16

.وج-اطضرمنواثاني

مايلي:()باننيالصدروضم

*"-1ه!1021=5.11-1:7:18-8كا3إصر:2الاصحاجات

27-،-79ا.:1،1كاا2(وروو27)-ا!1-15رر!ا*9ء

-1امهـ:ه!33.ا:ا-18:02ول-82ا:أورا"-160117:2ا!رارراء32

&4-:1-24:3-13443.31-22.92-كا:1-5!:1-33.72-كار:91-34حز.مز91

اتكوين.صْر.من،-!ر:.أ!7ور"3!:33،17ة!37،2مو
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الندسل!بلىفي!رني

!قولكمابفما"تجرلالتيالأخرىاثعوبهن،العب!صةصربلنةموص"وتللاعا

القدممندالمقدتالكاباتفطىاللىيالقداصةمناعبهذاابحثهذانازال.همر!ر

.الدنعويالعالمالىوأ!خلها

عزلهماارلذينالأوفيللممدرصننقد.لاشاءوضاملمحلمرأىالىالجنتوعلومد

!تثل.العهومة+و"الوثيقةالألوهصعة"لوثعقة"1أيالمقدتالكتلباتبينمنأصتروك

بل،فقطاتوانبالمصدر!نهدبنت!زالتيهيلتالألوهيةأساهأننيالرأيهدا

الفردريهنأصبحلذلك.ذاكمحنهذاالدنميومحالمهاالأمبعةخمالصهاأدمامختلف

الجنمم.نههاالثكالمتحلهنوسع،محدةمابمئانجةتكلونالمصدريننطر!ةترجخ

الهومة""الوئفةأنوجد،الوامعوفي،حدةمحلىالمصدر!نمنواحدكلبفحص

)التيالألويمة"الوثعتةأنفر،وصورمهالأمملمهاطبتاوكاملةواحدةأ!يةمبمومحة

وقمن،مخلفينمددركنداخلهاتتضنبل"واحدة"وضفلت.الومم"(3با

ثهنىاختلاتالواقعفيبفهما!رجد،ن!طالألوهية31فيالاتطابقبينهمايى

منمصدرلكللالأديةالعورنجروخبرةنلامقةبمهاؤالجنوومعف.بهنهحايميزوأثبي

!عنىهدا5ايموية**الوثتة31نهاالأولمحلىوأطلق،وجدهااتياثلاثةالمصالر

"الأول"الألوهيمىالآخرانوالمصدران،"كهو."باللقبالألوب!ةيلبالديالنر

الألوعة.علىللدلالة"الوهم"3الاكتخدمكحث،"الثانيو"الأولوممي

المصدروأن.الهريللمصدرروحهفيمرببالألوهس""الممدر:.انالجنكقول

داخله!عشنبلبذاتهومقلاوماماواحداسدرالحىاصتروكمحندالألويمي

محنروحهنيبعدوهو"الأول"الألوهعسبا-)جمنمحديعرفأحدسا:مصدهـمن

ا!لا".نيلل!ويتربوهوائفي""الألويس3با!رفواثني5"الهوي"المصدر

!ققيال!الأولالنباحبعدجديدامومناالقديمالعهدميالبحثبحقاحتلوبهذا

مدامرثلاثةبلممدرمنمحنبالفعلاطددثدمدلمافيةلكوفذ.أصتروكمحمرفي

هسالألووالمصدرالمديم(المصدرالالأولالألوهسوالممدرالهريالممدرأي

.ث(الأحدالممدر)أواك!اني

فيتدخلىم!نهاظعثر،مشتلفةتطعةمحرسغالىالتكومنضرالجنمموهكدا

وجزءان،اثلأسالألرصميالمصدرنطاقنيظعوخمى،الأولالألوعميألممدرنط!

ثأتأصا-وعلى،الأولالألوهمميالممدروفعالنرتركهبوندالهويلدمد؟

محلىاتكلومنبفرمؤلفسلواتتمر"الممدرمنأجزاهبتةممز6لجقأتوثمابةةلكبعد

حم!ما.وضهااياجزا.تلكتج!

كثمو!ما،كافاجملنكما،ضبعاومفكبراباخاالأ!نديجدصرألتدكان

اتوانرالقدىبمالعيولن80اتررا!كبلمموصاناصنالىالثبلا"نففيفى!جد

أجيالنتأجوأنه،بعفىبعفهاىمرتبطةفروأجزاءأأمامبمرلمصىلمحىحالعا
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النصلكبتد!خفي!را!

قأخر.محررقيمنصوياوندتحممتمختلفةوأنواع

فعترجا.،قصاثرشىالتكوفيسفرنيوجدتدأستروكانتبلمنرأيناومد

بل"ضبالتكوينبفرفيريكفولمتماوئلامينتعةالىو،علهاجدصتليذ

:"الأجزاه"فظربئأصحاببحثمنكتغ،الأرمعةالتوراةأضاربقيةيفتتانتقل

الطويلة"الأجزاهفهاةوعدولمنعزلةاجزاهمج!عصىليستأهافاالتيالتوراةأن

.81جدلضلومنهاالقم!رةومنها

تدابابلياليزهنعاضالذيالمتأخرالجامعف!نوهرقمانونيترجدصلرأيولجقا

ج!عهالذلك،القديمالتاجبقايامنتديمجزهأىاسرائينجيجعا!هنفغأنخات

مؤلفه.داخلبصورتهاوادخلهاهياكمكلها

جمبتصوهتوعة!خلفةوأجزاء،اتامكومةالىتحول،القديمالعهدفروايات

قلا3ممعزقممنهاجزهكلآالأتاوتلكوهتومحةمختلفةوعصور"محدروةمصاثرمن

الأخر.معلجزءجوهريةمحلاتةأوداخليةقرابئبددن،بذاته

عموئعلوأسفارالأيامأخبارصفريبينالداخيةالأخلافاتته-ديكف

الروا!اتتفايلبيناتطابقنقدانفيلا!ظهرالأخلاتهداأنالىمثرااوالملوك

الطفوسصور)نبل،الابقينالباخينمنالعدكدبالفعلاليهتوصلوال!ي،فحب

.أتوالمحنوناجمة،أهامناهوعوتهيكمامنىمنالكلمةتحكلهابكلهأخز

.والهدتالزمننيذلكعنهذاوبدمن،مخلنينمصدرمن

أحدكانالأصاسي""للصمدرالأولالمؤلفناذ"الظركةهذ.أصحابلرأيوطبفا

في،بدوكلمامحاضفقداتأخر"المتع"الممدروأها،ضيؤولعمرفيمحاضواالذين

.سلبصانعصر

بينوا!ز،يلتقيذحيزالىالمدلالمصدرأصحاباظهارفيهرمفلدبدأوفدما

.الفورعلىتوصلللالويسالأصاصالمصدرومينالمدلللويالاضافيةلاالطبقة

*اخل)ضارةأيلهالصجدالدةماهةالدلابزداخلوجدنتد.صوباليوسهما

ويتفقطمدلةلتلأنها،عنهااظديثالمتحيلمنلكللى"الأساصالم!در

ادpyفت!يأتلموالذي,ف!طمكمل""الهويأنالاققادولأ!ثكئ.6نهبدماسامؤلفا

كلةلاكرقبطمتميزكمؤلفاليهنظرأنمحلفابل،وتعدررالأصالمصدر

6نه.بذماسحاممدراتتخدم6سهأحدوأن8بالألوهيي8

افررجاه،المكملنظريةأصحابلرايطبقاالذيالأساص""المدرهادةنان

فيقلكالجنلاحظكحا،الأخرمحنالواحدمخلنينمصدرمنئكل،ليكلمذايهوي

مصدرمن.الىالأساص""الممدروممووا!ل،محصر.

أحدهااتثويالمصدرئملمتعزمصاثرأرمعةمأنمطلقبوضحاظدثاعح

"الألرهميوأ"و"الألويس"اليهوي"!يالأخرىالثلاتأما،يوضياالملكزمنوسر
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النصلكابتادخنيمراشى

بعد.تاليفهمزمنيحذدولم،*ب

أن.مختلفةعصورفيألفتاتيالمتميزةاثلامةللمصادراتوراةفيباق!ةهادةتوجد

الحمة،التوراةأسفارفيكبيرحدالىهاهةمكانة)!نلالكهنوتيالمصدرالكلهنةتوراة

.(الكهنةوترتيب،العبادةوتواعد،القرابينتوانينداخلهافيوتت!ض!ن

زمنأوخىهوبىزمنفيكتتتدتكونأنالمت!جلمنأنههذافيوستنتي

روصوتوصل.بابلمنالعودةبعدوربما،ابابليالبيزمنتأليفهاتمبل،الأولالهيكل

ذلك.منمحاممبلالنتيجةنفى

القديم،العهدعلمفيفهجهفيهالحصتلايذ.تاعدةعثزمتيروصوضع

قيهنجيلإلىجيلمنوأعلت،موسىبهاأمرالتيبالثزيعةسهدالتيوالروايات

القوانينأنماطفوجود.الزمنذلكفيموجودةكانتلديناالتيالحسةالأضارانعلى

.بالمرةمكتوسةشريعةلهالي!جماعةعنداحتماليأبرجيلإلىجلمنالمعنة

ضريرواياتوسعضوصوثلالقضاةأضارفيالواردةالتاريخيةالرواباتوتتاتض

لمالقوانينهذهانذلكعنوشتي،اتوراةفيالموجودةالقوانينمعمطلقاتنإقضاالملوك

نيمعرونةتكنلموساتأكيد،اَنفاالمذكوزاتاريخيةالأسفارتلكتدوشزمنمعروفةتكلن

.الأسفارتلكنيكهارواياتتردالتيالعصورتلك

يأمطلقايعرنوالمايلادتبلوالادسالابعالقرنينفيعاشواالذينالأنيأء!ن

مكتوكة:توراةسأنثيء

التثنية.بفرمرتبطةوأتواله،المكوسةالقوانينبثأنيتحدثنبيأولارهيا

المنظمةالقرانينوظهورالعبادةتعايمتحربرهنالاتهاءعمليةعلىسابقحزتيالافي

الكهنة.للطات

الحسة.اتوراةأصفارمحررهوليىالأنبيا+ابوموسى

عمربعدالفتالكهنةوترتيبالبادةصأنالقوانينأنروصترر،حالكلوعلى

.العودةعصرايةبدفياو،بابلسبينهايةفياي(15رتم)القاعدةحزتبال

باصمالتكيليةالنظريةأصحابعندعرتالذيالألوهيمي**المصدرأنجراتوترر

فييثملأحدهماأنغير،متيزينمصدرينمنمركببلاشكالأصاص**المصدر

محند"الأحدث*الألوهيحينفهوهواليهوي**المصدرلرواياتموازسةرواياتو!ه

محصرأوالبابليالعمرالىوتبمتأخرة"الألوهيمي*،المصدرفيالقوانين،هومفلد

.العودة

النظريةاصحابعند**الأصاصيباس!عرتالذي"القديمالمصدر*الألوهيمي

نأ)ذا،بفهاالفصليمكنوحدةثكلفي*الكهنة"توراةمحليهيطلقأصبح،التكيلية

الجزءأنتلقائياوصفهم،الابليالبيزمن،يبدوكما،ألفتديخهالقأنونيالقم

*اليهري*بأننظريتهجراتوأقامالبابليالبيزمنألفقدالمصدرلهذاالروائي
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المنص.ل!بنديخنيهرامى

بعدأاي.بعدهماألف*الكفة*توراةممدروانيوضياهو"لعصرسابقان*32الأيوهمي

الممالرمنمصدركلوحجممفمونوبواسطتهعصر.فيحددفقدذلكعلى6علاوبم

.لتوراةالححةايأضارمنهاركبتالتي

صدىفيهاوصمع،التثيةممدرعنمتاخرمصدرالكهنةتوراةأنفلهالزنوسرى

مجموعةاما.اننيوالهيكلالعودةنترةاي،الطقوستارفينيالثالثةالفترةسوت

وفكرمها،اصرائلبنيلجمامحةتماسيةتوانينمجحوعةاولنهيالثيةضرفيالقوانين

.الامرةستوطزمنجموذانيكانتوسأ-يها

والأحكامالقوانيننتلك،الثالثةالقانونبالطقةفيثلالححةالأضارأدبتحةاها

لتأجىبابلالىسبواالذمنعودةمعالثانيالهيكلزبنتارمخيةكرواياتصدتالتي

اضارترتيبنيالأولىالخ!ةالتوراةوأضار.الأولللهيكلالقدجمةالأسىعلىالمملكة

العصورنياتعبللوتتتأليهاتأجلثم،للأمةالأولىالعصورتبحثالقديمالعهد

التيوهي،ثاؤولمملكةكرسيوأصعدتاظصةالأضارتذكرهملمالتيالمتأخرة

لمذلكوتبل،اصائلتار!خبدأهنامن.ثعبوتكوفيالوحدةعلىالأصباطأجبرت

ضخص.أينكرنيذلكيكنلمكعانعمرقيلأنه،موضعلهايكن

صورتهبكلالقمهداأنمحلىوبرهنالقصةهذ.بحثتدجونكلف!نا!لقتمةأما

بينالعلاتةراصةوب.)صراثلنجيممدرهاليىتديمةخرافةلملوالعدديئالحابية

وصوراصجلاتومزايرأثعاراداخلهامناستخرجوالعبريةالبابليةا!لقممشوصف

راخلها.وذابتيخهاادمجتواتيالكونبخأةالمتعلفللمادة

نيصأا!لقأططرفيومصدرهابابلنيأصلهالحرانةكاملعالمت!i!هووها

اليهو!ة.الرؤبةداخلمنتقلمأنهاهنالركمعلىوذلك:)صراثيلمحيط

اصتحدثفلطيننيالمتقرالبوبوا!ةالكنعانيالمصدرهذاخلالومن

تلكمنالجماعةهد.اشصدتهاوبقدرأيضاالقدجمةالمبزلوجاهذ.بعديخما)سرائل

لهدنها،طبقاوصافتهاعديدةاخرىبابليةثقانةبتحريرتامتالكلنعايخةالوصاكل

معها.وتكيفتوتصارعتبهاوتأيرتومؤلفاتهاثيلايهامنهاواستدت

تبلعديدةعصورخلالوسطهانيوتاهت،كنعانداخلالىتللتبابلروخوان

طرقنيوساروا،الأرضالىاثبليونالاصجاءانريعد،العبريينبواسطةالأرضاحتلال

الثائي.الوسيطاهذمنالبابليةالثقافةصرساالأرضضب

:لملطؤماقيئرولم

اتورأيةالروابةفانذلكعلىوعلاوة،صياكتيننيواحدةروايةسوىأمامنالى

الديالقوانينضر،بابلهنجاءالذيالقديمالنحاساسعلىركب،متأخرتركب

هذاوفي،.م(ق2)"امحامبابلمحلىملكاللىيحمورابيللحلكششىالالهمنحه
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المنصلكابتد!نيهرينى

القديم،العصرهذافياتطورمنمحاليةثرجةعلىمهدمحديدوأحكامتوانينالفر

محنها.افتلفةالفقراتبينأوالعهدسفرلفقراتكاهلاالمثابهةالفقراتبينصواءوذلك

بدايةالقديمالعهدنيالوجودةوالرواياتالأصاطيركلأنيقررخ!ج،نينكلرهوجو

أصاصعلىمؤسىذلككلسليسانبعدالمملكةبانقاموانتهاءالآباءرواياتمن

علىنمقتحقيقةمحاثراالذيللأبطالالتا!يخيةالأحداثوحتى،البابليةالميثولوجعا

القديم.التنجيمعلمنيأطصاالتيالبابليةاطرافةرواياتفئالمؤلفات)طار

ومتيرةمختلفةنخصوىليتالقديمالعهدرواياتكلأن-يرياصوسرى

بل،يخلقواولمموجدوالمالقديمالحبريالتارخأبطالكلوأن،اببليةالملحمةلأساطير

أطصعلىتلكعنهذ.تخلفحيث،مختلفةبأصاليبابطالهاوهمالميثولوجاتاجهم

والمكانالبط

كلأنتدريجيةبصورةيقررونالعل!اءوبدأ:مازارزلمانيقولالمصادرنظربة%لىومحي

ونتاجمميزأجزاءومنمختلفةمصادرمنمركبالأساصيةالأرسعةالممادرمنممدر

.والزمانللمكلانوالاثارات،واياسايبالقيمتكثراهذولأجل،ضعبيةمؤلفات

الأجزاءفظريةالىالمصدروحدةنظ!يةمنجديدمنثانيةمرةتطورتالمصادرتظ!ية

العلحية.تيشهوتلتالتقليديالابخا.هذااختفىحيث،المنفملة

بقيةووثلأسقكيل)صرنجيكتاباتبينتحتالتيوالقارناتالموازناتخلالفمن

وملتصقةمرتبطةبل،وحدهامنتبعثلمابراتلبنيثقاذةأنلضحالثرقضعوب

تراثهم.ومتةيرة،اثرقثعوبوالاجتصاعةالديخيةبالحياة

الانتصار،وفرحة،وأمثالبقصثمدالأدبابتدأوقد.مدونابدايتمنيكنلموالأدب

،ورفقاءأحداثوصدى،وطبيةتانونيةوتواعدتصيزومؤلفات،الموتىلرثاء

جيل.بعدجيلارواةأومفنينطريقعنمثا!ة)علانهتماهذكل،الثبواضطرابات

ايلادقيالثامنالقرنني.الأدبرجالأظهرهاحتىالتعاليممحنهاتطورتذلكوبعد

3أأماأتوالهمونقلوافحسبخطباءالأنبياءولدأ.العبىنطاتههنالأدبوأخرجوا

هذ.أجزاءتفقدالزمنوبمردر،وتاطعةقصيرةنبو.اتالبدايةفيوتنبأوا،الثعب

الأترالكنعان.دوجحغ.والأسفاراللفلايفظهرتحتىمواعظالىوتطورتالنبوءات

مادةونثرت.التديمالأسلوبعلاهاتفن!اتختفيأنقيالريفعربوسخرياتالمأهيورة

القديم.العهدفيالأدبيةالأضكالباحموضيهأيأولا.وتبلاستخدمهاونيز

زمنالىمحصر.يرجعالذيللمؤلفمحددادنمياهدذاصناكانتون!رأيكانوقد

المؤلف-صصومد.أمامهالمعوافرةانريخيةالمادةأخضعالهدفولهذا،الثانياليكل

النصوذجيةالثخصياتونب،الكلهنةوداسةمحصر.نظروجهةمنالقديمالماضيهذا-

أخبارأسفارتكنلمابدايةوفيعصر.نيتدصتالتيوالأفكارائبمحندبهاالمعترت

،يهوذامملكةتاريخكلللجيليحيأنكرضهوكان،واحدضرصىونحياوعزراالأيام
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التمىلكابنديخفيمرينى

وجهةمنوذلك،موضهنيداودوكرسي،رايةعلىالهيكلسأنيتلقفيماوذلك

التاريخيةالمادةاخفع،الهدتولهذا،الثانيالهيكلزهنالكفةلحكومةالمعا!رةالنظر

أمامه.المتوافرة

)صحاحاتنيوأيضاالكتاباتأصفاربقيةنيالعصرهذاأبناءتأثيرعلاماتوتظهر

صبر،*كل:تاعدةوجريفواضحةبأتوالجايجرولضع،الثانيوزكرياالثانياشعيانبوءة

عنومبرة،بواصطتهمالقديمالعهدداخلأتحمت،ضخصيةوكل،روجةحركةوكل

الدراشبأصلوبالمنىوكثفوالروحالاضاناتحدثتفاومن،نظرهموجهة

القديم،العهدمادةداخلطرأتالتيللتييراتثراضهمعظمخصصأنهكيروالرمز*

التثيم،وتييراتاطرتتنييراتعنفد.منابحلألاوأضاف.تصدبدوناوبقصد

تنيراتبىكينالجيلنظروجهةبينوالقائمالمعترللتأ*سيركاملاأسلوسااهامناوكثف

نكرةنقا+لحفظالقديمالعهدفيحدثتاليالتفيراتكلعددفأحص،النمى

منحدثتالتيوتلك،اصرائيلبنيمجدحفظاجلمنحدفالتيوتلك،الألوهية

بنيذيالأجيالمنجيلكلذانوساختصار-ْ،الملذاتفيبالانغماسوالتحتعالرنجةأجل

هعسوياالقراءةعلاماتنقص!ان،هونظر.وجهةهنالمقدسةكتابلاءفينظرتد-اسراثيل

لروحه.سققللتوراشروحايظهرأنجيللكلواصةبماحةصمحتاتنيمانفقد

وكحذفوايضيفواأنلأنفهمسححوافقدهالأمرخاصةضرورةهناكتكلونوعندما

.و!نيروالواومعد،ولفصلواوموضحوا

القدبم.العهدلأساطبراليونانيةالأصولعلىالضو.ألقى،صنيننيل)هرمان(حايم

،حزياللفرالمتاخرالزمنتونىلاحظ)الدارشانوت(المواعظ*تارمخ.كابهوفي

وأن،.م(ههـ.ق-)مم!الأعوامنيعاضالنرهؤلفانذلكاساصعلىوحدد

كوث!لقتيمةأيةلهلأتوافليىولذلك،طوملبزهنذلكتبلحدثتيرويهاالتيالأعمال

واحدةكيبةانعكاسانهماحيثحزقيالوضراللاوصينصفربينالدينيةفالقرابةتاريخية

الثية،صفرمنأحدثاللاومينضر.اتأخرةالكهانةنظروجهةهي،نيهماصاثدة

تويا7الكهنةموتفكانعندماالثانيالهيكلزمنوكتب،حزتيالسفرهنحداثةوأكثر

.موصموتبعد!نةألفحوالييعني،ومفصلامحدداالقرابينوأسلوب

تاريخيأصاصايالروامةهذ.محنفيههرمانحاييمنفى،اصتيرملةهلاحظاتهوفي

ومعد،فلطيننياليهوداستيطانمن3النينمئاتبعدألفتدالتكوينسفرأنونلاحظ

محلىموحودابكنلمالفرمؤلفوأن،طويلبزمناصتيطانهمارثنيالأسبا*تحصنئأن

لأسدير*معالجةانهمانيرىوالعدداطروجلفريبالنةأها.)ضياعمرقبلحلاكل

فيالموجودةوالعمانيناثمانيةالاصحاحات*ان:اتلياطكمو!صدر،تديمة*وأثعار

صفرهنالأخيرالاصحاحوحشاطروجسفرنيالموجودةيوصىأنثوبينالتبرراة

-وتواعدوأحكام،وتاديخيةثعريةأجزاءمنمركباحكامكابمجموعانيهي،العدد
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الفصل!لمبت!خلىهرلنى

،والتعد*تدالازثواجات،اتييراتمَزا!دأنتتلزمصهاالأحداثوطب!عة،الكهنة

كانتالفركلوفي.فهمهامحليناالمبومن"ضععيفةالأحداثبينالعلامةانحث

اليه()فوبضرآخرفيقليلةداودأتوالأنكط.هاحدالىمللةهوصأقرال

محصرفيالأولاضعيا)عاضمختلفةأزفةفيكبت،أصفارصةاضحاضرومم

وكتب،كوثاهوعمرني(24-27)الإصحاحاتوكتت،وسحزقاوأحازيوثام

حزمعالبعد(1ء)13الادصاحانوتمب،اطراببعدمباضرة(35-34)الأصحاحان

ذلكوصعد،)ممك!(العانياضع!اأصو!ة)صحاحاتتهسذلك!عد،صنةبثلامين

أقوالزك!فاصفرنيووجدوالث!ن(الحاديالاصحاحهناءاالباراتنقطكتبت

موضع،محمرفيومحاضء()1الاصحاحاتصثلالأولانبيأموال:أنباهثلاثة

ومثمل،وصدمياهويهوياتيممحمرفيوكانالاعحاحاتانسأتوالوثمل

منالعومةبعدتنبأالذي(:7-91)13باسثنا.الثالثالبيأتوال)12-14(الاصحاحمات

لمجلاتمحصرنيوكان(4-14)الاصحاحاتتمثل،نبينموضعضرنيويحص.بابل

زهن!حدد.لاضععامماصرابركان)نرايممملكةنيالأنجا+أخروكلن،وضلناعرفلاص

اضعيا.ضرمن34-35()الاصحاحيئمؤلفمعواحدزمنفيالحراببعدمحوبدياافي

فالبةن!نتونىلرأيوطبقا.اثفيالهكلزمنالىالكاباتأضاروسنب

معصوبا-المقدوصينملطلنزمندانيالصفروألف،بابلمنالعود!بعدتلتالمزامر

الىدروث،هروثوسعصرالىالجاممةضردكنب!حماوعزراآالأ!اأخباراسفار

حربقيضةخصينأي"المقدونينعمرالىالأناشطوث!د،الونانيالنزوسر

اطنوببن.

اصتدال،كلصاترمح،كلصات)اخماْراتحر!فاتالىأ،تاتيالأصبابوأهم

أطصمحلىثبهابأخرى.,Aالاتجد،القدكةالعبريةالكابئني!ئبهابماحروت

علىواتي،ذلك(ومحر7النحوفيمهبورةألفاظاشعمال،الكلفيأخطاه،الصرلف

منوهي،المتدسةضراومحر!نالأرمعةفيلتعد*تالعامةالقواعد!ديدتمأسالها

ها!قرب6اتورإأضارتتومحبحمثمختلفينومؤلنين،متابنةوصور،مختلفةطقات

تاتضاتصموئلضرفينحصىبدءمحلىومحود.الزهنمنضة*تئلامةمن

صوميللفر()18الاعحاحْمنا!امةوالفقرة،و،اوفىجلاتعنالروا!اتفية4عد

طقافات،لا-طبقا7واحداصفراكان"فان:اضعاضرمحنأماموشومحةالأول

والأ!وبوالموضومالزصفيمضتلفينقميئالىضر!ماانتمانقملموفوس

والقم،الأرسينالاصحاح!ىالأولالامحاحمنهوالأولوالجزه،كجراأعتلافا

ملكأنباتصورالعلحاءمنالعد!د2ص0النر*نهاكةخىالأدسينالاعحاحمناثثى

ظخرتآخرنبيصنبل،افيلأضعالمح!بعد.(اوم0الا!عاح)صاتابخره

كبو.بزش

http://kotob.has.it



العدىلكتبتاديخفيمرش

تللتلتييتح!فاتبعضوجدت،انصنيخللبوجودهمزضصخلالومن

المقدصة.للنصوص

تمابالاتصثلالتوراأنلىذلكمحلىومحلاوة،محلميةكحقهقةلأقفهمالحلقتصةللى

الطيعة.مطورفيتعييا

اطرابهزمنالهكللتجيموجؤكانتاتيالمثدسةالأصفارمنالعديدوحرقت

وصححوهاونخوهاالتديمةالأضاربقايامنأ!دكهمفيهابقيالبىمنالع!سدونوجع

وثردنهئةبينهمقفصل،مختلفةقواثمخصمحزراصفرفيفوجدباصابووضحوها

أفيرضراأمالأرثحا(والث!منانلعةالنةوخى،لقورضالأولىالنة)منشة

ومن،نحياقوائمهنلكخبعدمحلطأضانوانقد،عزراالأولمؤلفهكانالذيالأيام

حتىأي،نحميابعدانجيالثلامةواستحرمؤلفهوصار،الكهنةوقو،3،النبلف!مف

مألفهذ.ابطيهاتطورنطروجهةمنكروكملنحمانالرميووجد،فارسمملكةانتهاء

!ثاو)معاللنايفبمضعن*مؤلفدانيالننر.وتركيباالفترةتلكأضاربقية

فيصواهعنهاالمتأخرةأومحل!هاالابقةبالأخرىالواحدة،ولاترمبطحدةعلىلفيفة

أثال"بموعاتعلاة"أماطرهيصيطنوأمثال"التأليفطرمقةنيأواللنةأطوب

مخلنة.لفلامفنيفظحةوكانت،الجما!وثقفيالج!رلدىملامدةكانت

الاخماراتواضخدام،الا!جازمحننجتالتديمالعهدني!رظتعنكفومد

لعتاتوراةأتوالوأن،كروكملبعدمناباخينكلالتعديلاتبهد.امحرتوتد

و!دمت،مختلفةواعدمحاثرأوحكالرجالمخلتوصورأماكنمن"لف!مفصوى

.ذلك"بعدكتأووالأجدادالأباءمحن

مقديمولايمكن،اجدشأخرانفافهعاحاليالديخاهحاكصاالعددوضرالكهنةتوراةومحن

اثني.اليكلبدايةعنزمنهما

لىوالجطعة""!ملنمحنالثمريةولحظلاءفيالمتأخرمنمنضور.ضي!رى

فيأولقهفيسواهاتأخزالعصورلأبخناء!عودانفرهذاككرىععناند"من

.اطثويخين*محمرفيألفددبما،سضو!

ابتدتها،فيلية"عورةسوىلتالقدمالعهدأموالأنرأ+فيهعموأحاد

."الروحيوميلهالحاجقاطقاالجما!
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للنص!ب!دهرفى

48ا!اثي!والهةالمصطلحذ!ضشع

تلموتضر!عمح!ومحة-البرا!تا-

العبريالقدسللكابالمت!دالرسسالنص-الما!را-

Vالطمحم!)انداولةالنخة-نولجات-

اتنر-لراش-

اتأولأوالدراضمناض!قاقي+المدراشيم-

التلمو،فياثرسة-التا-

ثابهه.وهنهوصصحرلالأجلروهوروثاثنهياتراثمححرم:اتدو،-

ومحتوىالأخرهنافزروينفوالبابليضلميالأ!ر-نومحينمحلىف!واتدودأما

ألى:وشقمالهودمحندمقدتوهيوالكهنةللاحبلرنمرعى!واتدود

!خةنجذمعص!يتومواعدفضةاجتهاداتجموصاوهيوكلاخااهاجإ-

المديم.بى.المقدصللكابشنراتالتدقي6مللاً
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الفانى4البابمنالثالثابزء

ضخ!اتراث!توىالتأرلخيلاالنتائج

اليهوديللشعبمفقتولكن
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النصلكبكاهـخفيهريض

التوراةهياليىديةالمقيدةلتطورالتاريفيةالمسيرةحول-ا

المصاثرتعددنظ!يةحولها!بقاستعراضني-يمةمحجالةمنلابدأنهنرى

!ولوالذيبوتيروجانمابقا--الدوينكانيالرابنظروجهةناثةمحبراهاومعد

الكتاباترموزونكالقدقيواللهباتالرميحاتدراصةعبزمحلطنياي.نيونحا.بنفه

وطريقةأصولحولأكرلفهممحاولةفيوذلك،آوالاوالراندمنالفراتمنطلةفي

اتوراةنيورودهاحبايهوديةالعقيدةلتطوراتريخيةللسيرةونعرض،التوراةكابة

.اليومابمومحة

اترسخيةالمراحلحولوذلك."..والمؤد!التوراة08:كتابهنيبوتيروجان!قولاذ

")ن:النهائيتثكلهاحينالىبهامرتاتيوالمراحلاليهوثبةالدبانةقطعتهاالتي

روحاالانانليىبالطبع،الدينيالاطارخا!بماعتارهالاجمكنللتوراةاثملةالرمالة

والياميةوالاجتمامحيةالاقتصاديةحيلامهمحنفصلهالايمكنألهتهمعومحلاقلالهنقط

.،التوراةمحلىيخعكىاصاثلبنيتا!يخن!نلذلك،والعاطيةوالفك!كة

الطابع،الأحاديثسردمحند،مخلفةبنبجصيعا!كلاتوراةأضارلان..اه!

ذلكبمرتيؤديخومحنمحبارةهي.التيالمداخلات"هدجاميهاأولمؤليهاانفعي

نيرىالتوراةنيالأضاراولوهواتكوينصفروحول"الماضيحقيقةمحنيبحثال!ي

ومنمختلفةبأزمانتجت،القديماصائيللتارمخصيغمحدةأمامناأمحفقداتبوتيرو

.الحاصوفظارهااطاتلتها!فةلكلبالطغوتكون،مختلفةنظروجهات

الوثاثقهذ.أقدآ،أرعميالأساسةالوملأسقأن!دايضالتوراةنجانبةلحصوكما

كتتأنهاولفترض،الميلادتبلكراطاديالمرنالىتعود،اليهوياسممحلهاوسطلق

يهو.اسماللهعلىاليهوي!طلق،يعقوبطلمنبالنه،حولهاأو)القدسر(أورضليمفي

الويماصميحكلأخذاللهأنننجدالروايةوتتر،ليعقوبشخميايظهروسجعله

منمرنبعدا؟لهيميكبهالأيخرالقمهذا.يعقوبالإطلاقمحلىضخمياولايظهر

رواكة!دبينصاللراهيممعتبدأالأليسروايةأنمحلصا،الئحالمملكةفي،تث!باالزمن

.الهوممتلاصقينالوثيتان.وهاسانالعالمخلقمعتدااليهوي

تثيةنيتجدهابانريخفهاالدينيبالريعارتاطاأكروهيالئالثةالوثيقة1-

أورضليمنيأ!ضاهيكتبتاليالنزو(قبلووف!لهالأخيرةهوس)تعاليمالاثتراع

وسيتالكهنوتيالقانوننهيالرابعةاما.ت!مباالميلأدقيالابعالقرنفي،)القدص(

للارتامكبيرااقحاماتيرجانة،دتيقةنهي،يمزهاالذ!الكتتيللطابعفظراكذلك

بمد،انفىنيكتبتأنهاومبدوالتكلوينمعمبداالأخيرةالوثيقةوهد.،الكبرىوا!طوط

.بق(فيمالذلكعرضنا)وتدتقريبابقرنينالاثراعثه

الأتل،محلىأوتديمة،ومجزأةكاملة،أخرىوثاصقنيها!دماكئيرا،التوراةوني

:)43العهدكتابمثلالتثريعيةاهموعةمحلىخاعىبثكلهذاونطبق،محنهامتفلة
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الشلكل!نا!غفيهراشى

)خروجفالعهدووثيقةا-12(:!لأ)خروجالثروالوصايااليهويفي،01-26(

نأالعلممعهذا،:26(17ف)الأخبارالفداتوأصولالاليسفي23:91(فر7م!

دمجهماتموالألهييفاليهوي،مراجلمحدةنيدانماواحدةهرحلةفييتملماثبكاهذ

المتضحنةالوثيقةأما.اليهماووفلاصه(الأيخرةهوص)وصاياالامراعمثية)ضافةتبل

عملمنيتالدمجعصليةلانهدا،لاحقابدلرهاأضيفتنقدالكهنوتيالقانون

اللاحقةالأخرىالتاريخيةالأسفارترتيبنيمجمومحةبهاتاتدانماواحدضخص

.:قناثرةوأضارأخرىكبوحول.فيهاانظرامحادةأواللهكزأثيك

:.14-1-7:ف)أضعيا*بابلفد*النبوهةأبو)لأضعيانفرضأنهلانضطر

الحالهيكماوجودهمنتماماترنينبعدوجدسياسيوضععلىتحتوييانبا(3

.تورضالىنيهأضيرالذيللمقطعبانة

منجزءاتثكلأنهالمحدالأخيرةالأياتمنهتكونالذيالنصبدتةدرصنالاذا

بهجاءالذيالنصعنتحاماتخلفْ(45ت-مهف)أضعياومتكاملةمنجحةمبموعة

والوصطالدييالفكروحتىوالصوروالأصلوباللفةحيثمنقرنينتبلالقديمالنبي

هناك،الكبي!االي)نهايةوالياساترمغيالوفعالىبالأضافة.الابديولوجي

!يخيةلأفراضباتأكدالكبيرالرجلالىنب،نجيادحديثمقلنبويمحكل

وضتالتيالعد!دة"اثرائع"بموصىأفقتكماتماها،الاعبابطْمارةالاتناعوبصد

.عسر.ذيتصورهالاجمكلنالتيالمزاهيرمنالعديدداودالىنبوكصابكثيربعد.

نيخاصة،التاريخيةالأضارفعرفيأيضاصدخلواالتوراجاسأنيعنيوهذا

وضروحوتفيراتكاملةنصوص)ثراجمحلىنثرولكننا...والحكمةالأنجياءضري

وثهوؤمعرونةضخماتالىكاملةونصوصأجانامفانةمقاطعنجةوأيضامغرضة

كها.مؤولةتكونأنلايمكن

بينمتيهوننكانوا)سراثيلبنوأما،افتراضياوجوداالاموصتبللاصرائيليكنولم

هر!لة.وانمفالتافهةالقب!للمنلاتحمىأمحداد

القوانل،ويقودونالمواضترسيةمحلىيعيثون،ال!احتةبأكرلتها،كانتالقاللهذ.

وقدبالأرضيرتبطونكانواالذينبالمزارمحينالأقىيخلحقونوالنهباللبالىوملبئون

.ابدوهؤلأءهنحذرمحلىUpsوكانواالحضاؤمنمحاليةدرجةبلنوا

بحعاالدوامعلىاتحركةالقبلاروهذ.)حدى)صانيلجدودتصورنااذاولانخطئ

.جدبدةمرئامحن

خاسة-ابخوصيةنلطينفي-كنعانبلادنياستقرواالبرانيينأصولأن"ومتتد

أص!حتحتىتتكاثرالقبيلةأخذتجثالملادقبلاثانيالألفمتصفحواليني

يرلمومن،مرصالىمرمحىمنمطعانهميتبعون،رمحاةمحاممكلكانوا،ستعدءةقبلأمل

محلىاظضروالكانالرحلمنأخرىمجمومحاتالأحانأكرفييق!سلون،ير2الى
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النص!كابتا!خفيهرانى

."ءلواا

كعانبلادفيمرهوقمركزالىالوصولاصتطامحوالمرايمأحفادأنلادبدوأنهفير

المالفيضكيم،زثعيينهركزبنحول،محدمدةأمكنةفيهوزمحينكإنوانقد

"....ومحارضةمحاديةحيلايهمكانتحيث،الجنوبني"وحبرون*الحيل

الفهومونق،بيهوى)صرانيلارتبا*:رصاتهمنالأولالقمأدىهوصيكونبدلك

/0125/حوالي-تونيول!نه،العهدوعنالالههذامحنضكلهالذيوالعاليالعميق

وأخذأمةميلاصرجعل:اثنيالقم!قيقلنير.ماركا-المؤرخونيتقدكما،.مق

نلطين.أرض

الأولىالمرةوهي.م()قاثامنالقرننيالأرجحمحلىنصوصهالألهيسكتبوتد

نظر.نيكانواأنهمولابد6:12(تالعدد)سفرالأثخاعىهؤلاهالىفيهاسارالتي

.:ه!(8)تكلوسنأحدهملمراهماقبرلأنهجدارنغمتوىمحلى

بالقارنةلاحقةزيخةنعرةفي(التكوينهنكراطامى)الفصليبدأعملهوالاليمي

وجودهبدأوضبالأولىبالدرجةضعبهيهحه-العالمتكوينتارمخلايهمهةاليهويمع

لايعني.الثبهذالاحقاسيمتلكهااتيالبلادالىابرايم،الأكبرالجدجاهعندما

الىسير)وفاالعالمأنيعرتانهاتكوين"أصل"نلفة*يجهلكانالاليميأنذلك

أو،اطلقعنمايعرفهولكنيهؤصنعمن-اليهوي(لايفعلهمماصراحةابحروجود

الوتتبنفىوامحتبار.تفير.أجلمن،وينيبواجبصلةعلىكان،الأتلمحلىماذكز

الها.عرمونا

يضيفالالهي!ينرىبهنماالتارلخعلىتقريبااهتمامهكليصبايهويأنبخد

بنيةنفهبالعهداللاحقةاتعيصاترطبذلكأرادوكأنهالعهدوثيةالىالفرالوصايا

محبراليهوعودةب!براهيموارتباطها!ولIباأالاهتحابرزفا)ومن.كبراسةاعطلاسها

.(اللاحقاتدومن

واسادياوجودايهوىمايعطيكلبدمةيتبنبأنهالإلهيمينيماأبرزلعل

الهيتاظهورالايذكر،والاندناعالباطةمنلاكخلوالذيال!هويبعكى،انه:محوط

يلجأالاليميفينانه،للركظهرأنيخنأنهيهوىيرىومحندها،الاطلاقعلى

التقدآيثبتالدينيةبالأوامربالتقدأيضاباهتطمه،فالالهيسرسولالى،وسطالى

.الأنياءأوانلبففلثيهكل.تبلكلنالذياتقدم"لكصزنيالديني

والذيهوشعأدخلهالذنوالجديدالتعريفوأخذالفكرةنضجتقحيرمحرزمنبعد

وحدهماوالاجلالالحوفعلىولي!دالجاذبيةالحبمحلىميةالربمعالعلاتاتيعتبر

منهاوممثر،الي!هودكةالديانةلتحوملثمار.وحملإأبعاد.الجدمدالتع!فهذاأخذ-

للئاعربانبةفقطليى5جديداوتعبيراجدمدالوناداطاسهصاالمييةالد!انة،بكثير

.بالذاتالالىلمفهوآبانةأبذاولكنيخية0.
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للسلكبكد!خنيهرئى

روحانةو!رأخلاتجةأكثرصعينة،للعهدجديدةصيةد!جادأجلمننداءاوهذ

.الأهامالىكيرةخطوةثكلوكان

ضبتا!خالياصيهوذامملكلةتاريخبقيكاهلقرنولمدةم()ق721محلمبعد

عهدفينفهاممرللطانهاأخضعتالتيأشوربلطةتحامامرتبط،لهأهيةلاصفير

..مق966(.-7!)هحدلنأسار

فامضةلأسباب،الاصلاجونوجاء،وعل!وهاالتوجدنكرةالأنبباءاصتخلصوتد

الاتزاميفرضواحدب!لهالايمانانمضفين،الدينرجالوامتيازاتمصلحةلاتكونتد

أدرضيم.هيكل:للبا!ةواحدامكاناالاالواحدللإلهلايكونبان

مننومحافكتبواجديدروحيمالبنيالثريعةؤضعوا*"الريعمتوىومحلى

واتعليماتالأوامرجصيع،والجديدةاطاصةفظرهموجهةمن،فيهأدخلواالتوجيه

ولم."موصى"لفكرةاتوضحلايتعدىمافملو.كلوان،والأخلاتيةالدييةوالواجبات

التركيزأرادواأنهميدوذلكمنوكر،هوسىلانعلى،بهماجاءواكلب!لراديتردثوا

مفايممانومحابذلكموهين،للعهدالجديدةالوثيقةوكأنهلاظهار.هذايانهمعلى

.الأنياء

:أجزاث7أهماحدىوهياطسة()الأسفارابختاتوكمجمومحةفيو!تالوئقةهذ.

لاحقا.جاءتأيانيخة()ائريعةدويرونوآأيضاالمماةالاضراعتثنيةانها

منتختلف-اططابيةولهخهابأسلوطا،جمفرادتها،بلفتهاتختلف:الأضتراعتثنية-

والألهيمي،اليهويكأمحمالتاهـيخيةروايةالاضراعقثنيةليست:البنت!يوكوثايقبقية

بحرارة!ضهومحظةمحنمحبارةضيءكلمبل)نها:العهدمفونية.كوثيةمجنومحةليست

.للأساءالتثيرمةالأثارفيها!ظهزدمحؤمحلى

التوجدنكرة،التوحيدمحلىباتثيدوحدهمولهمللأنبياهمد!نةالاضتراعوتثنية

اثكلل.بهذااصائيلفيمرةلأدلتظهرالتي

الىيهدنونكانوا)ذالاضراعثة)محدادعلىالأدبيالاعلاحينساطيتومفولم

منظارهمهنبكاملهشعبهمتارسخصيافةأمحادو!ذلكومحلىنفهاالريعةنثراعادة

تغالتيالأصفارني،خاعىسكلاتريجةالأسفارفيواضحةتدخلاتهم.اطاعى

دمجهوأخرأصلوبالىلجأوالكنهم،الملوك،سوثل،القضاة،بثرلم:الاثتراعتثنية

ثكلببعضهادمجوهاأووالتفيراتالروحاليهاأضافواموجودةبوثلايقالنظزلاعادة

وملىبهم.اهتماهلا!همعنبوضرحيعبرممامحكم

يهوىيكلفيأنذاكالأكبرالكاهنمحركيفيرلي!17:2ف)اثانيالملوككناب

الملكعلىالكتابهذاقراءةومعكان،18(ت-17.ف)ملوكالتشريعسفرعلى

ثيةكلنبالطبعالفرهذا،المذكوروالفرضببينال!يرالفارقرأىلأنهكالمعفة

-.الجديدالنصونقرصميا-العهدتجديد:بتاهمنالواوجدوهوالذين،الاشتراع
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الن!ىلكبندخفيصانى

همر!صلامحلىهوىجاعلا،!رىلنرالالهبصنةلاتعرت،الو!عةملى.وني

الكلونبذاخبقكهوى"بهوىكلقوحد.الكونأنالىبدلك!ثهروكأنهالكلونمع

مالدى،مرافتركتالأعلبابليةتكونأنيمكنابدكدةالنكرةهد.،وحد4وحلفظه

.الامما.ابطدفكرلنوجعلقمانفين

حبيثابأونعافمحاكمكل،!هوىأهمنفعنمودلانلنكلللى

wكهlبوتروندةوني.بالذ!الالهذلكبدانلنكلحلامىومالاليثض

اتجرواالد!نأوئكقيهنبالارماحمومت6الجد!دانظر6"هذ.:تولالأعصال!بعض

.نها"الحلاعىنيبالأمللاثعرلنأحطاءببلا!طاقصاق!حملوأنم

:يداقيصشناتوراةترىوقديد.حزمدحوديط-

الثرفيبقعة:وحدهمي!لاصينىتعلقهذ.رطلتهوالحلاعىابثرطكف!

لدكا.ا!وما!و!كابهحبحزهم!مه!ةنطلقخلي!طلرن

تهميالتياصاثعلحولجمصتومد!راهااثلنيأضعاكلناتيالأخرىالثوب.

-الأنبيا.مداهىكلنكصاتحعا،وضب!هوىأعداهحزت!قبىهم"دوىالىبددرها

.جمدددألاهوتةرذصةواضعهووحز!لاالهمنمطردن"الأداملالكاب

منأصىوهرالوحداطيتيالرب-واثمولالمومنكطاثانيأضعارأ!نا

مطب،الكعاتجممعدربالجصحرببلأنلحةدكونأن5!ببضي.ايوهنالكل

الاتجمادمدأالعاليةالفكرةه!.نيرأى:iحزقالأها-بكملهأفبعبنتلكونا

معهمحلاماتبامامةتأهلأنلهاولصللربخاضعةملكعةصىلمحتاثعوبو!ت!ة

مدتصا،صبمحاطايهوى!كلللكلونبالة،برا!االماضعةمحلاتمنثر

)!ها.لأ!نظ،منى

بكلامتعدزا؟جملرصمقدسكبميرهاصتلباصكلأنحزصال!تموركف

الذيهولأراللهالرفنرفضأنطالما،لهوىالمطلتةالطتالىبالعرتباطة

أفاصا.

لرتالىالدشالنكلرفيوأطسيامرك!صاموفوعاحز!لابنظراثركعةأبحت

بمافعهاانظربامحاتتلاميذ.معفكر،الاضرليتئنةجصدةسلبتبدولسافكر

العمر.معتنب

متماليينتها.لفترةالمعاصرةوالأمحبالفزمعالالمعاعر6الأسلاكرللنهذا

الكشبيبعلمماالددنةالث!مة،الثرمعةالأمتصاماتهنونرلمالانعزالةبطلبع

ئكلالطعة،الطامحةمحلامةصىالهههعمحلاتدهولىشدقاويمغنفهعدى!نطوى

حدعلىبالداتالرب)راتعنبرأنه!فرض،مكوبلنصالدمقواتبعقأسلعي

بوصرو.مول
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ابسلكبنا!خنيموثى

لاراثتهكلياباطضو3تقومأنعلى،الأبدالىاكتاراللهشمباصرائلبنو*يظل

."الارادةهذ.سرجماتيالمكوصةلئرشتهالدقيقباتطبيقذلكوشم

إصلاحه:ووجمعهعزراحولأما

ثربمة8هنالأخيزالنخة:مبلهيوشياستو.كانمابالنهايةهومحزرايتو.كانفما

مثكبددنوهي،العصرفظوروفقمحيهاالزياداتبحضتنقيحهاْداجراءبعدْهرسى"

"تانونخاصوثكلالريعيالقماليهاأصفبحدماالكهنوتبالوثيقةايوممانميه

8..امنهالثد

الديانةعناليودسة.بلعنأو)صراثيلنجيدينمحنامسديثبالامكانْمعهايعدلم

اتمأخر.ثكلهاايهودية

لاتزالأنما،بعد.بئاتواصت!رتالتورأئيالمصرمنالأخيرالثلث-اليهوديةضفلت

)نهافقطليى،انكارددنلكنه،ءوسطينجداطوبلتقدمبهيرلطها)ذيهوىديانة

،الختان،اياطعمةبعضعنالامتناع:القديمةاليهويةتوامحدمنكددعلىحانظت

.صاسtكالالهمعائخالفبنكرةتمكةظلثدانما،واخلاتيةطقوجةْتعليحات

اطققيالمؤص،ومعلنهالاصلاحصاحبلعزراأعطيتاتيالألقابأننلاحظ

اخذواالدمنالكهنةأحدانهأي،"المثقف"وعفة*الكاهن*ص!فةكانتاليهوديةللديانة

منبلالياصيةالناحيةمنيىالأصاصييناللطة-والطقة،الجديدالنظامني،ثكلون

الكر.بهذاالئعبيالعورسببأما.الكابةمحلىيقمدرجل)نه،الدينيةاتحية

للأمجادوحنينذكرىرافقتهما،اللذينوالدونةبالعجزالعميقالثعورات،للاجانب

عنفانبثقت،واطلاصالنصربوعودالناه.هلىكلنلايملت،القديموللازدهارالفابرة

مثله،"منذورا*داودمنأمحظمثبالىيبثصفالالهأنمؤداهامحيدةكلهذلك

هوالمنتظرالملكوهذا..والرخاهولابدجاةللثعبوليداثهلاللميفرضملك

اثيخا-.أوالح

بتدخلتمحقصوت،للزوالمعدة-الحتاراثنبعدوةوهي-الأخرىالأموجيم

يخلملن!لونيةكارثةفتحصلاللاقناهيةتدرتهمعيتناصبتدخل،الالهمنضخصي

ميدنيصبحالطونانهننرح!اكما!نجوصت-العادلالقدميالثمبالامنها

نيأيضاهايثابههالياقلهذاولعل-قلكبعداهامحةولاالظلميخىفلاالأرفى

مغاير.ثكلولووالاصلامالميحية

وقصصها،اتسفارالأولىحولىوكتلخيص2-

وديلالمصاثرنظريةتوضح)وهيفصلاننهناكالحلقرواماتحوليتعلقنيسافأما

اتكوين:صقرنيعيها(

قك.وئكلؤن،للخلقاثينرواتينالحفيقةفييتضشانالفصلينهذين

االتوراةذيالازدواجيةمننر2وجودالادتماصييننظرلفت،عامماسةمناكثرمنذ
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الندسلبهابنا!خنيمواص

بالتاريخة،المماة،!ابقت!هاعننوعامختلفبأسلوبمرةمنأكثرتروىالحادثةنفى

الىتوصلوا،لسديولوجيهاوأيخراالكتابةأطوب،فيهااللنةقواعد،مفرداتهافدرصا

مخلفة.بصادرمنجمعتدانماواحدكالبأعمالمنليستالنصوصأنمؤداهانتيجة

هذاعاثهااليالأيخرةعامالألفخلالواحدةدفعةيتملمالاسرائييةالوتائعتجل

جعلهاوبفيةالأعمالهذ.علىالحفاظبية.م()قالرابعالقرنوفيالميلادتبلالعب

علىتركيهاوأعادواالفيف!اءيثبهبما،الأحجاممختلفةأقسامالىتقطيعهاتم،متوافقة

واحد.مصدربدلمصادرعدةفيهااكثف،متكاملةروايةضكل

عنبالأصلومشقلةمخ!تلفةرواياتثلاثعلىالعثورتم،التكوينلفرباذبة

وكيرفلاصأسلولها،مجردةلت!ا:الباقيينعنبهولةعزلهايمكنالأولى،ابعضبعضفا

وهوبهاخاصرالدييمفهومها،المعادالكلامفيهابكر،دقيقةتوارلخها،ضخصي

بعصرورمطهاهوشهاتحديدفيصاعدكلهذلك-متميزةمفرداتهاوأخيرا،الطابعكهنوتي

م.قالادسالقرنأواخرفي،البيبعدبالتأكيدأي؟الاسرائبليالتارمخمنمتقدم

اليهودية.الديانةاياتبدفيالكهنةأفكارتكفوهي

الديخيةالتفاليدتنقل)حداهماالقدمفيموغلتينروابتينبينالتييزأمكنوقد

م.قوالثامنالتا-القرنينحواليابخوبلمملكةواياخرى،الثاللمصلكةوالتارسجة

الأولى.منأقدمالأخيرةالروايةأنوصبدو

ضرهنمأخوذةالأولى،تمدتانهماالكوننثأةحولالتوراةمناتبقبانوالنصان

المزاير،سفرمننثيدوالثانية،عام01بحواليالكهنوتيةللوثيقةلاحفةوهيأيوب

،.مقالأولالألفمنالمانيالنصففيققدمتاركخمنتكونوتدنوعاتأريخهايصمب

وتحليقشرعيتقييمعنعبارةلأنهاباضرةالكهنوتيةالوثيقةبمدترتيبهاذلكمعيكونتد

.الكونكأةلموضحبالنبةالوثيقةهذ.فيماجاءحولكناني

اَلامثكلةلعالجةمكرس.م(قالخامىالقرنم!صففي)الك!توبأيوبوصفر

إحدىعلىالكونبنثأةمنهمايعلقوبقضر،الالهيةوالعدالةالصالحالرجلواحزان

فلطييةالأولى:الكونلث!أةمختلفتينروابتيناليهويلدى!يكون:الأولىاَيةعثرة

الأرضولمفهومالكونلأ!لالجغرافيبالوضعتتعلقميزوكوتاهيةواثانية،الأرجحعلى

.*الحيطوصطذيكجزيرة

الفكرةهذهأنيدو،العطمعملههنللإنتهاءالرباحتاجهاالتيالغالأيام*أما

صتةأسبوعيآنظاعلىتركزيهوىديانةن!الأساسيةالتعالموأحد،)سرائيلمننابعة

.11والعبادةللراحةوالابععملايام

الكهوتية:الوثمةفيوالحيوانوالإنانالكونيأةأنبخدين!ا

ه!للسديمبل،اخصابهامطلوبصحراوسةأرضاهناتعدلمالبدايةنقطة..."

الروايةولعل،ما+*هنولكنتزابمنيعدلمالديمهذا.توالافادةتنطيهمطلوب
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الندسلكابلد!نيهويثى

كويخة.الثانية

بكلالاهتمامالاببقلم.البحر،الماء،الارض:للكونالثلاقيالأطاريتكونهكذا

صكتكما،الماءالنجومذسكنت،للأرضمتمماجاهنالنبات،حدةمحلىمنهاواحدة

الخليقةعلىملكا،الانانوجا+،الأرضالحيواناتوسقية،البحرالبحريةاظيوانات

رواماتثلاصةحواليهناككانتأنهنرىوصذلك.الأرضمحلىللإلهوممثلابكاملها

العصر.تطوراتحبمخالفةرذطنيجديدمنبعضهافيأدمجتأنلثتمامنتلة

الكنعانيين،بلادفيالعبهذااصتقرارحتىالفديماسرائيلساريخالتوراوتتضمن

:التوراةمنالأولىالفالأضارمخوىوهيأتامسبعةالىذلكيخقم

(1)-ا:ف)تكوين:يلاسرأصلالىالعالمبدابةمنأ-

12(تنهاية)تكومن:مصرنياقاقهمخىاصرائلبنيأصلب-

:.)الحروج(امراثيلبنيضعبتكونج-

)الاجار(:اتكوينميثاقد-

)عدد(:لفلطينسينا.منادرةهـ-

الاشراع()تثنية:الفزوقي،وموتهالأيخرةموصتعليماتو-

سغ:النزوز-

ولكنها،واحدكاسبتأيفمنلت،الكهزاتيكفصولبقيةمثلمعلهاالفصولهذ.

جامعررأىحتى،بعضهصامحنبالأصلمتقلتين"مقدستينوللروامتيندمجبعملهتمت

بتصةالفيفاءضكلمحلىدمجهما،محلهماالحفا!وبدانعالتقوىبدافع،النوراة

النصرانيةالعضدةمحنالمدافعينأحد،الملادبعدالثانيالقرننيماصكرر.هدا:واحدة

كلعلىاتعرفيمكن.)ديلأسيارون(واحدبايخلالأرتالأناجيلجمعمحندما"-صاتان"

يأ-للمديولوجتهاقمام!كه،المؤلفأطوب،العمللنةبدراتالأمحمالهد.منواحد

!ها.والتحجرتركيبهاحيثهنالأرضطبفاتيدرص)ذالجيولوجيطريقةبلأسباع.

نحاصاهالهويروايةأنواضحايبدو،التفكيرمنتللوبعد،ضيهأي"وقي

.بالتاريغة"وصنهالايمكنالأولىاططيةأوبا!لقيتعلق

الرلةالأيا!يبهولبتأفانتهمامدىنتبينأمحلا.بوتيرومعلعقاتخلالومن...

كلنكبفالوملاندريواني،والرواباتلنوراةالمفدتللنصوصالأولةالمادة!ويرني

الأولي.وفمها

القديمهالمهدكتابةوي!-اليبتارتحول-3

هالةللاصتافة-الكلهفأهل-المتالبرمخطوطات"تراهةكتابنيدردوتد

ملفما02لأبريلالأولىالطبمةونيببيروتالرص،ياضمثوراتمنالعوري

:اهتوى،وتتتالمصالرتعددبدأمعوهو!تنق5قولها

الأصفارثكولأنمؤداهابختجةالدراسةمنمحتدبنوبعدوسلهالزنخجولقد..."
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اسىلكابتد!فيموا!ى

يعودمارمخهاوأنأريعةمحنلانقلمتقلةمماثرمنتمتدالقديمالعهدهنالأولىاطصة

الأصفارأنيعنيالذيالأمر،النفيهابعدوعصورالقديمالملكيالعهدهابينالفرقالى

الاعتماديبلبما،ومحالمهممؤلفيهامعرنةتعكىادبيةوثايقصىلستالأولىالحسة

أمحلا.،مرجع،191:)ص.*الموحدةالدولةتارسخمحلىالابقةالمراحلنيتاريخيامحيها

ضظا!ا!وىليتالقديمالعهدنيالتا!يخيةالرواياتأنمرىطوهونأنكما

منفالعلأمدين،الماضيهعهرابطمحرخياليددربقاياتعكىضفيةأومكتومةوذكربات

تديمةدمانةاعادةنيهوْمثلاتورشتبلمنمعهمنالتعامل:يهوداليواالبابليالبي

ونموازراعيامقدما.م35J-0235مهمنالمرحلةشهدتولقد،معبدبناهامحادةاوفية

أ!ت.مق0235-0591مناقدحادجفافأعقبهاماطرةظقبةنتيجةملحوظاصكافعا

الببهبىذلكوكان.الكانمحددنيمهموانخفاضالزراعيالنطاضطرابالى

تبلاكللنزونتيجةوليىالقديمالبرونزيالعصرومدنلقرىالمفاجئالدمارنياطقبقي

البدولة.اصرائيل

تقليديتفيرالصياكةامحادةفيهيالورايةنالدراصات،دانيزلفيليبووفقا

لتجرلةمطلقاذلكولايعودالعقلايةهنبراقةبئرةتنيفهامعالتوراةلقصصيهودي

لبقيةالماحمنابحثهذاوشعجب.اأبدمحنهاولايعبرلهاوانعكاسااكأنذالمعاصرة

;والايهودابدراتوطالبالقديمالرقدراصاتعلىالهيمنةمنكهذ.صيرةجد

علىفيذهياصرحاالالتطومونونقالقديمةن!صراثيل.نلطينتالىمخهنكجزء

المرجع،نفى5،اتريجةالحقيقةعنتماماومنفصلةاتورأنيلتراثمت!ي!زةخاطئةترا.ة

لعدمالقديمةالعبريةاتوراةب!نكارالقولالىجانبهمننيذبييتثقأما،2،!و:عى

ولولالهمواحداحدثايثبتاوأبطالهاتواجديعبتقطعيواحدأركولوجيدليلوجود

بالكامل.التاريخذلكايلمثنلرفضالتصقدية

بينالفترةنيتتقدالقدمالعهدأضاركابةأنعيهااتفقوالحق!يقالمعلومومن

الأجاربعضوتدوسنهابجحعهاتامحيث،الميلادقيالثاكالقرنالىالابعالقرن

ولمابابليالنفيفترةنيمعظمهاددنوقد،قفرتةوفاطقمتفطعةتراتفيوالكتبة

اكتبتبينصا،اللاحقةالقراتامتدادوعلىوالتنييرالت!نقيعمنالنصوعىتلم

هذ.اصولأنوسذكر،ايلاديالادسالقرنأواثلنيالنهاثيةصنهااليهوديةالثراثع

.!(:ص،صابق)مرجعنخمجردهوحاليايوجدوماتمامامفقودالكنابات

فيورد،سابلأسبووصكلاسمحنونقلاديبصالحاللهفرحالباحثن!نأخرىجهةومن

نالعابر،اليىفيمتخالفينلأسلوسينوصفيينلفظينسوىلياوكنعانمحرانلفظيأن

تحملعاثروجودهنلايمغوهذاالمتقرالمزارعهوالكانعبينماالجوالالدديهو

ء.اشتقاتااصي!ما

الأباءامحتبارعلىمنايراتوجيهاالأنالنربفيالعارسخيةالدراصاتومثهد...
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الغصالكابتا!صخفيموانى

الىاصتناداحقيمهشخصياتكرالاثنيوأبنلاسه-وشوب!إسحاق)براهم-ا!والين

أسطورلة.أشخاصاطويلااعتبارهمصادأنبعدالحدسةالأركيولوجامعطيات

كانواكما،العلياللهبلاليهودإله""يهؤيعبدونيكونوالمأنهممئسكداوبسات

تراجعايعدمما،عديدةلهجاتالىتفرعهاتبلالقديمةالعرسيةالأمالجزيرةلغةيتحدثون

الحضارةمنروايلأيهامنالكثيرامتقتوالتيالقديمالعهدتراءةتعكهالذيالانبطاععن

.(النفيوأثاء)بعدح!ورابيضرسعةمنثرائعهامنالكثيراستحدثكماابابلية

عبدوابلالمطلقالتوحيديعبتونالقديمالعهدحسبالقدماهالإصرائيليرنيكنولم

طقوصفيانخرطواكماوالنماهالخصولةآلهةخصو!ا(ضلالهم)أثداءمتعددةاَلهة

الجنددالهالنيورالالها*يهوهااعتبرواأنهمكير...محثروتباتينفيوالجنيةالعرسدة

طوالوالتوحيدالوثنيةبينبالصراع)سسرائيلبنيتارلخنميزوقد.وحدهمبهمخاصاوإلها

.(أعلاهالمرجعنفى902-211-:)ص،البابليالزمنحتىعامصبسائة

بقرونلىلليابعدبدأتتدا!معةموسىأضارفيهابماالقديمالعهدكتابةأنبذكرومما

القوآواعتقدالميحبقدومالمرهودلللي..زمنيااثالأحدلترتيبهراعاةدونعديدة

لخهم(نامدىعلى)وذلكالمحتدومأولللياعودةحولوذلكقرونلمدةالعودةبهذ.

كتابلالهم.فيضنوهوما

aءطمدلفلرءال!مغب!

ديب:صلاياصتاذولرى

نميزعلىللمحافظةالمنفىذيو"الوعد*الثريعة*11فكرتيصيانسةتمتقدأنه

فذاليهوديةالحياةوأصجت11:اكهولعاماليهوديةالموسوعةوتقول.وانطوائهماليهود

وجهةهناليهودتاريخكلوضعأعدكماالفرييينتعليماتحبمنظمةاطيئذلك

!لةحلتكما،)النهدرسين(الابقةللمريعاتجديدوجهوأعطيهذ.الظر

حياةوكذلكاليهودطبيمةالفرييةكيفتوقد،القديمةالتقاليدمحلالتقاليدهنجديدة

،انفلاصدار،وكايلألهاالتوراة-ديبصيل-16ةص،كله*للستقبلايهوديوتفكير

.,7291اط،بيروت

منالأولىلتةالأسفار.نيوالمذكورالقديماليهودلاريخالكلأسبنفىولعرض

،اتوراةسوىاَخرمصدرأيمنانريخهذاصحةمنالتحققلايتكنبأنهليقولالتوراة

نظروجهةمنوضعهأعدتدالقديمتاريخهمان!راحةيعلنوننهممنهماليهودعلماءأما

العامحواليبابلفياثريعةهذ.الىالمتندةالأرثوذكةاليهودمةلأتوتد،نريه

جرىقدالقديمالعهدأنعلىمجمعونكلهمالمقدصالكتابوعلماء،فقط.مهمق

الموروثعلىاتماداأومفقودةمخطوطاتووفقالبابليالنفيولعدخلالوضعه

اثنهي.

فقد.مق57و.مق295خلال.الموضيوعة*"حزقيالةنجوهن!ن،ذلكمثاعنأما
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القدسالكابتا!يخفيهراسنى

تماماتتجاهلحزتيالننبرءة:كدينالهوديةعلىالفرييالمبدأسيطرةبدايةكانت

تكئلمالتةالأصفارهذهأنالاعتقادعلىمايحملالتوراةمنالأولىالتةالأسفار

الكاباتنيثابتةبعدفيماالنبوءةهذ.أصبحتوتد.حزتيالزمنفيالبتةموجودة

الرواياتمعظمانلمجدوكذلك.رموزهافيمنطقيبتثابهورتتالقديمللعهداللاحقة

عننقلتتداما،اليهوديالتاريخصلبمنأنهاعلىالقديمةالأضأرفيذكرتالذي

القدسيةالروايةمعتتصاشوتعديلهاتحويلهاجرىتديمةومجاورةبابليةوأساطيرتصص

هذاْأن)قرارنا)ركم.وغيرهابابلوب!جوالطوفانالتكرينتمصمثا!اليهودماربخعن

تدالأصولكانتوربما،لفيره(أولموسىربمانجويتبليغوفقأصولهنيكانالقصص

نيالمجاورالتراثمنلألبامهاتمجزئياتسوىتكنلمأنهاأوتمامانقدتأوضات

المنطقة.

ومنأولأوضع*حزتيال*-كتابأنعلىاباحثوننيجمع،اتوراةأسفارعناما...

أنفهم.اليهودالعلماءهؤلاءرأسوعلىالأخرىالكتبحولهمنركبتثم

"نقدا*روبناالدكتوريقولوكما،الوعدومفهومالريعةالبابليونالكتبةوضعوقد

تنظيماالخاصةحيلايهمونظمواالعالمبقيةعناليهودلعزلامثناسيةاجراءاتهؤلاء6نخذ

.*المنفىفيجاليهمواوضاعالبابليالبينتزهعوفجماتاصيادتيقا

كماواليونانيةوالأراميةالعبرية:لناتبعدةالتوراة-المقدسالكتابكتبولقد-

بكيرذلكبعدالنصاعتسادتموتد،اللاصيةاكوراةجيرومكتبلاحقةذترةوذي،رأينا

النينمروعلىعديدةلاضافاتلترجماتالنصوعىخضعتوتد،الرسيشكلهني

.-بوتهلوكجانيقولكما-كثرمؤلفينْتبلومن

القرنينفيوالجنوبالصالمملكتيالىايهوديةالمقدصةالنصوصكابةوتعود

تفرقثموالتاريخيةوالاداريةالملكيةوالجلاتالكتةتونروذلك.مقوالثامنالابع

القدسوسقوط.مق332عامالبابليالنئبعدصياكتهوأعيدتولثتالجمعذلك

بوتيهلوكجأنالى)فانةبفرنالليوناللاهوتيةالمدرتمنخبيريير)يهمايذهبعلى

القرنينفيالنفيبعدالانبدألماليهوديةصةالمقدوالنصوصالتوراةكتابةأنيرىوالذي

والأحداثللنصوصالأدبيالصياكةاصلربالىواستنادا..مقوالرابعالحامى

المنفىمنالعودةبعدالاالقديمالعهدكتابةتتملمأنهالقوليمكن،ذكرهاالواردالتاريخية

.فاليونانالفرسظلنيالبابلي

ولومعالثنيةسفرصياكةب!عادةالثحالمملكةمنوثاكقالىواصتناداالكتبةتاموتد

تارفيلبد+اعداداالنفيقطلباتمعتكييفهامعالقديمةالنموصالىالأشادبطريقة

اليهودبة،والبغللصوامعمرجعاالمراجعالتثنيةسفرنخةأصبحتوهكذا،كتابيةديانة

إلىكنابةاتدومنحيثمنالأخرىهيتاريخهانيعودالتاريخيةوالكتبالنبوةكتبأها

فيالفضليعورالقديمالعهدمادةمنالأكبرالجزءيكونوهكذا،البابليالمنفى7عهد
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المقدسلكبنادخنيمرثى

بعدهم.منوفريتمبابلنيانيينالىكابةلأسبلالها

محلىفااتركيزعدمنلاحظحيثاباثرماركيينالأباهلق!نصبالنةالأمروكذلك

فلطينرسو2فيللتأخيدمحوةاتكومنصفرنيهناكبل)سراثيلومملكةثعبتميز

*الربرمحايةِتمنلقةأمةفاكأصبحتوهكذا،والثعوبالمصالكجميعبينوصورسا

.وتقدصمعالىيهو.*

نهمالكهنةأها،التادمخعبراسرائيلثعبواتعاليالتفرداترارتمنقدبعدوفيماأها

وهكذاالحروجضرأواتكوينضرفيكماالأساءكبارتصصأضارفيجمعهناول

منمراحلثلاتةبينالتمييزمعالأولىالحمةموسىأسفارأوالتوراةنواةتتثكلبدأت

الفترةوخلالاطروجمفرنيب!لوهيماللهيمىجثالبثرلبنيالالهيالوحي

سابقا.رأيناوكمابيهو.يمىموصمعواخيرابالثداياللهيسحيثالابراهيية

وعيدوالختانواياطعمةالبتتواعدالفارصاطكماهرةتحتالكهنةوضعوقد

وكهنةالثنة()سفر*منويين*تمبةفاككاناوهكلى"للعبادةالهياكلبناءمعالفمح

للكتبةكانومدالتوراةمنالأولىالحمةالأصفارلكابةمعاالثتاناجتمعحيثمبديين

لبهوديليصحمختلفةمصادرهنهذ.واترميمالصاكة)عادةفيالأكبرالباعوالكهنة

الابقةالاضانات43،بعدفيما...*أصرائيل*أرضفيأمالمنفىنيأكانسوا.نخة

.كبيرةناؤلاتثارالأالذكر

حيثكعمرةقبمجموعةبلمتجاناواحداتئايستالتوراةأننتتيوهكذا

سكلالاالأوحدالكابتجمغيتمولمالقردنمحراتالنصوصهذ.كتابةتاريخامتد

دينيةواحداثياصةأسبابوجودمع،واتدوسنللكتابةمراكزعدةخلالمنتدريجي

وسأيدتايةمراتعدةوالأصفارلليرالمكونةالكتببعضصياكةاعادةوتت،مختلفة

منطوملةعملببخدوهكذا،تطوأيخرةواحدةفترةخلالالكتبهذ..تكتبولممتمددة

.أحقابمدىمحلىالصيا!داعادةواظذفالاضافات

الىالروح)عادةنيالرفبةللنصوصالكابةروحميزفقد،الفارصيالتواجدتأما

بلالاسيةالناجضمنباهةالنهوضاعادةنقطوليىالأحداثأضاعتثبالجذلر

أمةهناكأصبحتوهكلذا،صاهاعماوتم!زهاالعرتة-والأثنيةالدينيةاتجةوهن

....يهو.*الملكالربولرمحاية!تكونهابدعوىالانمهارلتفاديمغلقة

علىذلكوانعكىأعظموكاهنمحاهلرمحامةتللحكممؤصاتاقترحتوهكذا

يأزر.أعظمكاهنلهكاننبيكلكونحيثمنالمقدصةالكاباتعياكةامحادةمحمية

تتجيباتكوفيصفرفيخا!ةانصوصلرتت،البتيومالراحةتواعدل!ضحت

ببهجةمضفعماتسيزكانالذيالبتيومواصح،نجالربذلكوأنيطالمطلبلهذا

كما..المقدسنالنصوصوتراءةللعبادهوالانصرافاطياةمظاهركلنعطيليعنىوسعادة

صيافةوأعدتمصر.،منومومهموصخروجتماكلبابمنالمنيينعودةأسبحت
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التصلكب!كنيهريثق

محلىاليهو!فدمارمخي!ةأخرىوأعمادالفمحليدرهزالتصحالدكرىبهد.الاخفالات

لمLمبلةنيمقالتهمصدرتوقدالياقفيفرنيينهؤلفينهنذكرناهنمايرى

كتبنقداللوتيالحكم!تأما.ببارصرميحيينيهودلمؤلفينالمقدسالكلتاب

الميلاديالقرننهايةحواليقردنبثمايةموتهبعدطيحانحكمةالاصكدرلةمنيهودي

آ..قاثنيالقربئوبداماتالرابعالقرننهايةبينالاتتمفلمطوميتكابكتابةأماالأول

..مقا165!مددندانيالاوكاب

هنجزءاْلايثكلان..مقاك!عامالمكتوسانوالئانيالأولالمكابيينأنمذكرومما

القديم.العهدكتبفياعتمدتهاالكنيةولكن7ا!و!يةالب!يةالكتب

صهطهبفصم!،Sandمدممبرصمممم:همعدمسسهمهثمهسههميمل-5

ممهمممزه

الأنطروسولوجياتمهنالحواناتبقاياعلمفيباحعونقامصنواتمندأنهورد

لعظامبقاياوجوديتينحيثابحثبعحلية6المتحدتAلابالوبرمنهامألاباماببامعة

وممالكهم)صرائيللبنيمقاهاكوما.كانتأفهاالتوراةا،عتالتيالمناطقنياطنزيرحيوان

كلبانمحلصاابقاما-هذ.وجودرتفدتمامالجةالنتابموكانت.لاأمتأرلخهاوحب

المنطقةنييهوديتواجدأيلأباتمحاولةتهاوتوهكذا-ايهودمحلىمحرما!نزبرلحم

الاصتنتاج.الىنرانكتينلاصرائيلتوبونتوماسوتوصل،محليهاالمنصوصالحقبةني

لهايكنلملجصانالملكمحهدنياتوراةادمحتكصاالأرجاءالواصعة!لاصمملكةبأن

القدصنيهاتكنلمجداالماحةمحذودةدويلةكونهاتعدولمحيثالعظصة.به!وجود

ماضتذكرأنتعدوولمتاريخهامناليهو!يةالكتاباتفختوهكدا،تريةهنأكثر

تأديغالتوراةكونمنقزتوالتيالمعاصرةالأركولوجيةالأبحاثحبلافيرخرافي

!و،/عىبارير-التدسالكتابمحالم05الكونلتارمخ

بالعبرية"والكوباليهوديالثباختراعكمكيف:كتابهنيصدضلومووصرى

مفهوآأنالك!بيرى!بطبعةببارصناماردمرمحنالفرنعةترجتوفيأولا

محلىاليهوداكادحثايلاديفرانسالقرننمفتبلمعروفاككنلماليهو!ية

منبثثريكونواولموالأرضللأمةولاؤهموك!فيها!تواجددنالتيالقومياتمماسة

.بلاممتما!ةدينيةأتلهة

اعادةمفهومبرز،الألمانضالوحدةوخاصةبأدرصاالقؤيةالتحررحركاتبدءومع

قخذاالموضرلماهلىىمح!ك!محالحوهكذا.ماجذدرمحنبخاميلاصترمخصافة

ومحلمةحيتهةركايزثونمحامألنيمرابةصطفة)عادةنيهرجعاالمتدسايهود!الكاب

المبرانعةالمحالكتارخث!ولSمناول0186آالماوحوالي.طبعاالاضراريةمفهوآوثون

والئباتيزالعرقمفهوأمنمتخذاالجوالينوالأباهلسراهمالىبالأصولدمعد

وادالك.اليهودتارسخمحنمبموكهنيوذلكعيهماالبرتيحاولبدأينالمنفي
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القصالكابنادخفيهوا!ى

نأبعدمهيمنوكتابخاصةأ.شيةذييهوديضعبتريخالأولىالنواةوضعتموسذلك

معاوأخرجاللاخرالواحدمعاصرينوكراتزهىوكان.قطقبلاالأمرهذايتواجدلم

والتعاسىالتطورتبولدونالتقليديةاتوراةاساسعلىبالاسرائيليينالخاصالتفردمفهوم

وايأ!ولالعرتيةعلىهيىثم!ول3ضددكما.وتتهااليهوديةالديانةعرفتهااللذين

وشعبامةسكلونأنهمواستنتي،للبهودالريحيةالخصائصفيحتىالق!لليوالمفهوم

وهذا.كنعانذيأجداد.أرضإلىيعودأنوعدهالعصورمرعلىوجودهعلىللبقاءقاوم

هكذاا!امعجزةبمثابةحياواصتمراره،برمتهاالانانيةوشخلصخارقشعبهوالشعب

الموعودةوايأرضالمتميزالعرقلفهومالظريةالركاءدزلثكلت،يأقلياتدينيةفكرةومن

بعامانتهاهوتارلخهاالإنانيةنيأحدلاسابههاوال!تيالأعجازالكاملةالمتفوتةوالأمة

دذلكالتنطييوالثريعالدينعلىالقائمالمواطتمفهومأنشخصياونرى.باْلمانيا1875

فيايلاديالتاسعالقرنوفيأولاوضعمفهومهوالكابمنوالمتلبمايادينلختلف

وجثالادلامدارفيجفرافيةلأحدودحيثالاصلايةالإمبراطورسةازدهارعصر

عالميانفهحاوالولاءالمواطنةأما.الحربدارضدالاالجيوشولاتوجهالأداريةاللامركزية

هذاوكان.)ثنيتهاأواعراقهاأوأصولهاكانتمهماالأسلاميةالأمةلمفهومومخضعان

الجغرايخةالرقعةحيثمنالدولةلمفهومالقانونيةالرنجيةالتلاثالركلألزيحققالمفهوم

منحفقا.كانماوهو.الحاكسةللفنةوالبادةوالأمة

الراضيلماضاستقبالي)سقاطفهوثم!ااSوGraetzعالجهالذيالمفهومأما

وأالأرضعنصرفلاوكذلك.عرتيأصاصعلىدينيوكابلتراثمنسقوتفيرتأرلخي

لصهربونقةإلىلمحولذقدالدينأما.الدولةلمفهوملاوجودأيأصلاموجوداليادة

ذاتدولةضنالميعادبأرضالمطالبةاجاء)عادةعرعبر-العالمومثتةمخ!تلفةقوميات

التا!عالقرنمنالثانيالنصففيمرةلأولللوجودظهرتالتيالدعاويوهي.صيادة

رأينا.وكمابألمانياللميلادعثر

مفهومنواةانووجدا،ilالتوردراصةرينانوأرنتولهالزنحاول،تليلةسنواتوبعد

لاعادةالاالقدسالضنححولتوفحولمجدامتأخرةفكرةكانتالمتفردالثعب

حتىالمقدسةاليهوديةفالنصوصوسذلك...ابابليالمنفىبعدمقهورينيأفرادالروح

كانوتدجديدمنفيهالروحبثالكهنةبعضحادلهىوجودعنوتتمحورتتكلمهي

والذيالدوليةالأمة-الدولةمفهوماندبونوتورأى.ومتقطعامتواضعاافيجود13هذ

تعددالعالميالمحيطنيمشحيلمفهومهو،معقلةضبهيهودمةدولةاقامةعلىينطيق

الدينتيةمناياخيرهذارنعلذلكالمتيزبالادارةالمطالبةإمكانيةوعدمالدول

لْوق1918Cآابعاحواليلليهودالقوميةالدولةب!تامةالمطالبةفياسيةالأصالركيزةليجعله

ما.جفرافيةرتعة

-أ!الزمانفيمايمكنأبعدبهوالعودةايهودىا-لتاركخصياكة)عادةدبنوتحاولوتد
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النصلكبنادءنيهردئى

الىاضناداوأرائهملاحظلاءتخطىكانتوكلحا..مقالعثرينالقرنحواليالى

المقدصالكابأنالاققاد!ففلالك!بهذاكان5والجوارنلطينفيالأثريةاتيبات

نسفا.ككمحمدأنرفمالموابوهوابدالايخط!

ومحبرالاصالعق!لديضكلهاتأخ!أنومبل-الكتاباتلهذ.المعاديةالحملةأما

هذاضدهيعرالتاصعالقرننهاكاتوفذألمانيانيسيرهاكاننقد-الصهيونةالحركة

وأديخياولاؤهايكونعرقيةدو*تآوتياالجرمانيةالأمةتجقتالمطالبةالدمحوةمنالئكل

القراءةلهد.الألمانوالنقادالمؤرخون!ماوهو.الحقة3المواطنةمبدأوفقول!لأشيا

أيفا.ألمانيهودهفكرينتبلمنالمقدسللكابالجديدة

للنظريةالأخيرةاللساتووضعلأسامكانالعثرينالقرن.منالثلاثهناتنهايةوذي

لاثاراتهامحتوي!!هاوجميعالتوراةأناعتروالذيك!!بايريدمحلىالصهونةاتريخة

نأكحا.ويخر.ادالكبتارفيمردراالمابرينالجوالينالأباءصدومن!تماهاصجحةهي

الباحثاه!ضربوبذلك.الحقيقةعلىاللهكلاميحويأنالالايمكنالمقدسالكاب

امرائيللدولةمتمرمحضويتاريخدراصةتمميمقصدالعلميةبالحقثةاطلاطعرض

والثعبالأمةمفهومنيالإيديولوجيةنظريتهاجوهرهذاوكانبمدنحاسأتالي

العبربةاللنة)حياءوتم.محرتيوتفردخاطئةتراءةاصاسعلىوذلك..الخ..والدين

الحقة...فيالهدت)هذلتواكبالقديمة

القرنممفمعالنورأبصرتأصطورةالىالاضنادتاجالاوملابعهذلككلنوما

.الملاديمحرالتاص

حرببعدوذلك*التوراةمعاطياة:*ديانموضيهتبفيصدضلوهويرى،وختاما

وطنيخالفيهزرعالذيللإصرائليفيهمبالغاتضخبماالكن!ابهذافييرى6791

اضيطاني.اضعصاريبتمعابسيةاتالأهدمعأتاموافقنيوذلكمخرع

أومحلميبرهانكلاضبعادوتمفلطينفيالأريمولوجيللبحثلجانوأيخطت

وتفوتهاليهودممطالتواجدجقحولالاصتيطانيةالنظ!ةمعتعارضهحالفيتا!يخي

.المي!عاد*"أرضنيمقرةوبمورة.مقالع!بنالمرنومنذاطضارسةالقمةوللوكه

البيناتفيبدأتفقد،للتقيباتالأثريةالمعطياتتفمرنيالضنطببولكه

والدراسةالمكتثفاتوكذبتدينيةنظرماتمنحيكماكلحولالثكمرحلة

نالتواجد*صد*الرد.ماوحب.ذكرنااقىالدمحاليوكلانطقةنيالآركيولوجة

رتعةذاتالمحالكوكانت.لتوجداهينالكاناعتاقوسيجةتد!جياكاناليهودي

لاأنهمدثلومومتنتيوهكذا،متأرجحةومحادةمحدودةوتوةقوافعةجفرافية

.الميعادبأرضالدمحاولىلجيمايريأوتارمخيأطس

;3JjUP.*jالتورمنالتكوينوسفرمصادرسفرا!ر!ثيمبحث4- U

للنص4نقديتار-اعطاء
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المش!كابنارلخفيمواشى

اذافهامقاطعفهن!اك،اليهالمنوكةالتوراةصطرتهوماموسنبؤمدلولاتحولأها

منها:لامخرجطباتفيومعناعالجناهاما

الآباء)ديانةالا!راثيليةبالديانمتماماجاهلاكانموصىاللهنبيأنفرضنامأو)ذا

علىتعرنهالمتنربمنفلحله..فرعونآلكنفنيترستدلأنهتبله(هنالمحراءفي

هوالجهلهذاولعل..المقدصبكلامهلىسا.مخاطبالهالله"يهوه*لمجلأولعندالهه

عاراتتوردالتيوالمقاطعالجملجمغاستئناءأمكنوبذلكأولاهوصكادنيالبب

فيددذكمابينهماالحوارلذلكمبقاأومثبتهوكمابصفلايهأوب!لههموصتعرفعن

ونجد.دخانبلاالمتقدةوالنارابعصامعجزةمنذلكحيثياتحولتوردهماووفق،التوراة

ضعبوتجاهالفرعون!ا.بهاكلفالتيالريالةمنطقهوصىيفهملكيبدافعليىذلكأن

وهوبهالهدرايةلافهوبذلكسبقهمنتصصمنحتىيق!غانحتىأو..)سراثيلبني

موصينبوةأما-الفرعونكنففيترميتطبيعةببسبقامطلقابذلكلهلاعلم

نحوى:حولللفكرةموسىتوضيحكيفيةندريولامطلقابهلانواربUنهوومعجزاته

اعتباريمكن،أخرىجهةومن..اليومالوراةنيمطلقالذلكذكرلا)ذوجزثياكاريالته

مصرفيالاضطهادلمحت)سرائلبنيوألمالأوحدالالهعنبهحةنكرةلموصكانتأنه

أنهالأولىالأخبارفيمكوبوأنهعبرانيابكونهفاتحتهالتيمريمثقيقتهطريقعنوذلك

تففلهماوهولحظاتتتعدلمبالحقيقةلهشقيقهمصارحةفترولكن..اغلصيكونرمما

العبيدرؤساءأحدبقتللأكرهاموصىوتاملموسىالمؤرخاطروجصفرفيتماماالتوراة

مدين.الىالمحراهفيتاثهاوهرب،البائين

تجلأيأوملائكيهبوطأي،الأولىللمرةبالرسالةهوصتكلي!فا8يرالتوراةولاتذكر

لاالأحداثمنطقوذقالتوراةدراسةوجبولذلكرسالتهبمبادئتعربسفهبهدفوذلك

زفيتاريخمئيدبهدفوهذا،الأهماكفالمعحذتاوحثوهنرممانيهاماوردحب

البيموصىتكليفروايةتوضيحضردرةنرىكناوانوناخهومصادؤتباعالكتابت

الحفوظ!االتدسمنكجزه

فيالهامةالحوادثمنالكثيرأكفلتتدالتوراةأنالقوليمكن،سب!لماوكاصتنتاج

وذلكشطقاصياكلاكهدامحادةسفركلمصادرعنالبحثبمكنكماالأنبياءليرتدوسنها

اكفالمحرالنخلتواليتقديريتارسخالىوالوصول،فيهالمقاطعبعضوتأيخرتقديمعر

أخرساقفيوردتوأيات)صحاحاتفيلأحقاذكرها)عادةثمالأحداثلبعضالتوراة

الزفياتللاعتمدواقدالتوراةكتبةكونالىذلكولعود.اَخريفرونيالنصمن

محنآالابهاوسزيليوضحف!نهأخركثالالقرآنأما..للأحداثتدوينهمترتيبفي

الاختصارالىوميلهأسلوبهاتتضابرغمالتوراةنصوصنيلردالذيالغموض

يفقدهاسفتيتهالاعادPUZZLEبادأضهاليومهيالتوراةأننرىكنالان.والجزالة

تها.وخدتحاما
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الشلكنابنارخفيمراشى

تتاضىبينحامنهالاطا.كلتفاصيللسرادالىمقاطعهابعضفيسميلالتورا!انهذا

الياقلفهموجودهامنلابداسا!يةوجوهرياتجزثياتأخرىكثيزأحياننيوتغفل

حثووالقباثلالأفرادفأساء،ككلالعقيدةمفهومليولاتالأنجياءصيرةحقيقةواستتاج

محمداللهنبىتعرتوحول.طويلابعدوفيمااثيبهدفكان)ذاالااللهمفهلاطانل

الوحي،فترةتبعهاحراءكارفيمفاجأةأؤلكونفيواضحنالحديث،وحيهكنهعلى

نبيأنيلهمعلناالأفقمنطيالجبراثيلمرارااللهرصولرؤسةعنلاتذكرالصحاحولكن

الله.منرسولوأنهالعالمينالىومرصل

لتعليمهبالوحيالموكلبالملاكمححداجتماعاتعلىاتأكيدالقولأتففل

كانفقد...والدعوةوالثرائعالأحكأمحولوذلكالمنزلةالقرآنأياتعنخارجاوتفقيهه

الىيذهب3كمالرسالتهمحمدالنبيمعرذةفيفالك-بالرزيسةوربما،بالعلم-يلازمهممن

بالتوراةالقراَنمقارنةتتانطقهذاومن،وايةدعوىهوالمثرتينبعضذلك

ومدىالنصوصأوائلاصتتأجوتمالتنزيلوتا!يخالقرآنبنصوصتارسخلسجادومحاولة

دْيواضحةفالن،فضأ.القرآنعلىبالاعتمادوكله..الههوكنهوحيهعلىمحمد.تعر!

وهو.الوحيأمعنفبلمنالدعؤلأصولموْازوتعليممنظوقللهكلام:وحيينتواجد

الثفهيالتوأترحيثربماوالمدراشيمالتلمودعدااليهوديالرديفالمقدسعنمايغيب

الكهنة.وتعليقاتاجتهاداتمنهيوربما..والرائعالقصصحولللأحبار

نيتمامامفقودالمقدسةاليهوديةالكتاباتمجمو3أنوالدارسونالباحثونوستقدهذا

الأحداثبعضسوىلاس3لهايعدلمالأنياءمنوكيرهموصكنابأصولأناي،اصوله

ثلاثملالةعلىيدنوهدىوعلىوحذفوأضيفستهاوبتروحورتحرذتوالتيابحملة

بععةتبلالمجتمعلقوانينمنظسةواضحة!رشيةلعقيداثرأيتواجدثتولنمسةوألف

اليهودوباعترافبأجمعهاالكتاباتهذهنقدتوتد،اليهوديةوالديانةموصالنبي

العثوربعدالمقدسةالتوراةلخوك!مباومصماواضعاالكاهنعزرافييردنالذينأنفهم

علىوالقضاءالثاهذتهجيروسعدا!عراثيللبيالنفيا.سربابلفيفهانخةعلى

بفلطيى.اليهوديةالممالك

اتفاوتةواللفاثفانحطوطةالمقتطفاتوكانت،اجيالعدةعلىالتوراةوصيت

الحقيقي.تاريخهاأوالك!مبدونالحتوىلابهفقطبعضابعضهالصقهايعادالتواريخ

العقلمعمخوياصاوتناتضالالهيةالرصالةنيالتحويرارمقدالدراتمنرابناوتد

مبدأعلىذلكوقى.*مخلفةأحكامنالكانتبقيتلوالأولىالأصولJل,1"00والعلم

لأحقاوضعالاصتلاءفيمبدأوهو،اسراثللبنياللهمنوالأثرةوالاختيارالتففل

والثريد،والأصالعبوديةعقالناتجالعميقالج!حهذالنويضبابلهنالعودةولعد

ذلككانلقدبلووحدتهاالعقدة)فرادطريقعنولي!ماثعبونرلموحدةمحلىوحفاظا

تعالىفالله،لاحقوكلهوالتاليوالعنصريةالتفردفيموكلةكريبةافكارالىباللجوه
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الشلببلا!خفيهرينى

لناف!بلزامهناختبار.فدوحتى،والماواةوالصوابواطقالعدلالايعلناأنلايمكن

بنيفيوالنبواتالرصالاتمكرارونيالمعاناةفيذلكولملأمحمالناحسبمحلى

صاميل.ا

علىانزلةالأولىأع!ولهنيتصاطمنقودايهوديالمقدصالكتابأننرىوبذلك

يحومهكلنممالبعضموهةعورةجردهوايومهالدياوأنمحصورهمفيالأوأملالأنياه

.الناصلأهواهيخيببما!وبر.جرىالهيكلام

يددنلمالذيالثفهيوالموروثالتراثهوثسعاكانالذيالوحيدالمرتكزدانوهذا

لاحقادونوفيصاذلكنيالانانيالهوىمقدارمعتكليفتالروايةران..جدامتأخراالا

الوناهمحنالبعدكلوسيدةالزمانمعتكبفااليهوديئوأبحتالزمانهنخروصعد

الأولى.لأصولها

حفرخهة

ومبلاوللئاتمبمر3همموصنبوةترةفيالمتصودينكرالأثنيالأصبا!أنوبدو

أنجاهنيبتخيصيىوذلك..بايهوديعرنونأصبواالذيالموحدينهنموصتوم

فيحصروهيومتهامندمزكانتالأنابأناذ،التوراةتذكركمااسحاقبنيعقوب

نةفييعقوبمريفبابمنالا)صائيل""نجوقونايكونأنولأجمكنمحا*تبضع

منوهم،ومحرهمومخلطونومحران!ونومهاجرونمص!يونأنهمومعلوآجميعهماليهاليود

الأساطونقاءالكبارالأنجيا+اباعجيححاككانتكصامخلفةولصنياتوتومياتلئات

اسراثل.نريةفيأيتخميامنهمالأثراتهم

وناطقبلداننيبعدصحاايهودتفرقبمعنىنهوالقرأننيكحا"الأم"توتأها

حالهمكاقوهواثتاتأوبالديامورا!عرفأعغماوهو،اقلفةهبرأتهموقوميات

هيوالأهةأمما"أصباطا"ومطعانهمسبحانهكفودصماويكابهامحرذلكذكروتدثوما

واثركة.اسدلةاطصلايصوذاتالأنرادالعديدةالتةأوالتوم

الرضىويعدآوالمبببالتحيزوالادمحاهالمترالرنضاصرائيلبنيخصالهنولعل

ومحلىمختلفةلأنواعمريحالحصالفهذ...الكبروالعلووالظلفالطاعةعنوساطروح

محهدهمتربرفماللهفرألهةنيدرفهمأمحنهمبأمللاياترذتهممعمنهامرجات

بلحمرااليودفيويىانصهنالكيرنيموجودةخمالولعلها،فن!بلالهمجمعاناتهم

خرجوا"ذلكهنالكثيرنيصابههمهنوالفرسوالروموابوسالعربمنفاكحتى

فييكلمنذلكولعل،وابمياللاحقمحلىالزاملونضلوا،وانطقالدامغالبرهانعن

التلب.توة

نقدهما8ومحولةامنسىللاحباروالموثفالضوتيالموقف3-

لاثخطروتنراتتجأللاتمقوهونفانهمصاهرمينآأمحريينكانواسواءايهودولكن

اتأووروأطوبالب!يةاللنةببواطنالأخيرينهؤلاءالماملعدموذلكالميينبالمحلى
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المنصلك!بتد!نيهرينى

وحيقة"لةل!هح!والقبالةوالبوافىواطروتأالأركاحماثصفيكطاقزالزوهارأي

أضحتوالتيالأجادبثفكرةوفها:جيةوافحةبينهماالانتراماتخطهر،الكب

النموصنفىالىأولاالاصتادتمقدأنهرفم،لافرروحةاليوآالروتت!تمحند

الاصحاحترجمات)راجعلاشيةأوأصيةمونافيةتكلونقدمقلفةترضاتونقولكن

في.الااتحيهنكيرفيل!لكتبعاالكنيةتعالماتراقوما(أ!وبضرمنا9اد

وأ6يدةزوأضلرمختلفةلناتوفقوفامضةمتا!نةأصولمنترجحاتمحلىالامحتماد

القدقيالبرمةالأحرفعناثكلأوالتنقبحركاتكابالى!ودذلكولعل،نصة

هعالفهممحلىمحيةبالتاليوأبحتالأولىالموعىنواةكتبتبهاداتيالمرمعة

الزمن.

يوتانبينلمنبكلونهيبزهونولكنهممخلصبم.مؤمنونالامريينللنهذا

طلةراجعناماداذا&.3jlaانبينلهن!روونهالذمنالعب!يينبنلاتاللاأعليه

وأعولهاالميةالدمحوةبينبناالأرتباطوجدناالأناجعلكتبفيالمعحنب

محلىالأناجيلحمركزتاليهودوصطجاهالأنب!يا.هنالأخهرافهلى،البرانيةايهومبة

ضيفياللفويةالانتراماتبعضهناكأنأخرىجهةمننلاحظكما.الملكينجه

مدقييةتأوللاتالىبالنصتؤ!يدذلاداتونشبترهنوالعبر!ةالامريةالتوراة

اطمةالأضارفيحتىجلحةاختلافاتأمامكقراءوتضناك!ثرةاحانفيمتع

قدالبرانيونبيشماالقدقيللب!يئتعودالامرسةالأحرفبأنمحلمالموحا!ن!لىاياو&

الامريةوالنصوص.(.ايومايهو!أفبة)أيبعدهمماالمرحالآضوريافرتاقصدوا

نيالكلاآساقمنللمفصودتمامامنايرةمعانيعطيمدولكنططفيفااختلانامختلفة

واحد.مذبلأتباعوحتىنفهولنصالمتمدةالنخ

ضارحويقولحيثاللاهوترجالبعضتعليقانوقماصقطىوكتلخص

:)بروت.(ايومحةالربايةسرتهاواتيالمكلوية(النرنعة)الترجمةلمقدساالكاب

منهمكبيرمحددظل،ومحيربنمؤلفينمحنلهوالمقدسالكاب"أصفلر:مردحيث

معظم...!اندهمكانالعبلأنمنفردكنيكونوالمحالكلمحلىلكممجهولا

طويلازفااسرتينتهاكبمشخذأنوقبل،الجمامحةتقالدمن)موحى(محملهم

فيوحتى،وتعليقاتتثيحاتضكللفيالقراهفعلردو،6مار!ملوهيالثبين

.الأهصية"تيلأوطمحدالىانصوعىبعضصافة)محادةشكل

اغضاراتأنالميحييناللاهوتمحلماهكبارمنالمقدسالكتابضارحووسذكر

بكتابةتامواالذمنأولثكنيعميقاتلأسيرالاسرتتدالقديمالرقضعوبنيالموجودة

:التدموالعهدالتوراةأصنار

فقد،اثعوبمعظمثانوهذااصاميل(بني)أي6مل)صأصلحميعلنا"يتعذر

ممرمناطروج)شةالمحقي(1)ه!ضةحواليالتارمخفئ)صاثلدخولجقت
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القمىالكابتا!خفيمراش

ول.المؤرخينعلىكلهاتخفىتكادت!عة(أوقردن)ثمانيةطويلةتكوينحقبةتقريبا(

:المقدسبالكابيمىلمادراصتهمعندطائفتينإلىواذصارىاليهودعلحاءومنقبم

دراصةالمقدسالكتاببدراسةقامتاليابخموعهْفهي،الأولىالطائفةأما.

كما،الاسرائيليالثبوحيأةتاريخفيجمعضخمتراثأنهاتجارعلى،موضوعية

العهدكتابأنإلىهؤلاءومنتهى...وأصاطيرهاالأخرىالأمآثاردفتينبينجمع

يدعلىكتبت،الأسفارمنمجموعةإلالى،الخمسةموسىأسفاروضنه،القديم

أئعاربذلكوجمع..قرونعثرةمنأكثرمدىعلى،الغالبذيبجهولينمؤلفين

منطقةفيالقاطنةللعوبالفلكلوريةالآثارذلكفيبما،الثعوبمنمجموعةوفلكلور

تأثبراتمعوالفينيقيةوالمصريةوالآضوريةالبابليةالحضاراتوبأبذات،الأدنىالثرق

نوحلقصةتاديخيةحقيقةلايوجدأنه،الاخينهؤلاءمنكثيروشقد..والفرساليونان

..وبيهوس!وبدإسحاق)براهيموتصة،والطوفان

منوالأوديةالاليأذةفيوردعحاالتاديخبةقيمتهافيلاتزيدالقصصهذهوأن

العهدأسفارفيماوردوان..موصشخميةحولكيرةشكوكاهناكوأن..أساطير

هنلردهاوأن،الآثاروعلمالعارلخيالواقعالىلاي!تندامراثخصيةهذ.حولالقديم

للتاريخ،رهيبتزومرففيها،تارلخأنهاأصاسعلىتؤخذأنلاينبغي،وغيرهاقصص

اذقدأوالمعاصرةاتالمتندأوالأخرىالوثلأمقلاتاندهرأيوهؤ-لهاحصرلاوأماذيب

البثريةتراثتثلأنهاوفي،الأدبيةتيتهاالىترجعالكتبهذهوقيمة-التارلخي

.أيوبوصفرالمزاهيروصفرارياسفرمثل،حمداعالأدبيمتوىالىيرقىولعضهاالأدبي

الجامعة.وصفرالأمثالودفر

هؤلاءكانوتد،اللاهوتوعلماءوانصارىايهودأحبارنتشل،الثانيةالط!لفةوأها

الأنبيا+كتبهاالكتبهذهان:للميلادكرالتاسعوربما،عثرالئامنالقرنالىيعتقدون

الله،منبوحياللامعليهصصكتبها)اتوراة(اطصةالأسفاروأن،اللهمنب!لهام

اللههنبوحيكبهقد،علمهووارثوحواربموسىتلصيذنونبنيثو3صفروأن

إلخ.وزكرياوملاخيوحجيوأرماوأشياصموئيلفعلوكذلك،وإلهام

عهدفيترجتثمبالأراميةومعنمعها،العبريةباللغةالأنبياءكتب!هاقدالكتبةوهذه

يهودالترجمةبهذ.وقام،اليونانيةإلىالميلاد(قبل275-246)الثانيبطليموس

باترجصةتامواالذينلأنالبينيةاترجمةباصمالترجمةهذ.واضتهرت،الإسكندرية

.ايلادقبلالثالثالقرنفياليهودأحبارهنحبرا)76(

الكثيرةالكبهذ.:بأنالقولالى،والأحباروالرمباناللاهوتعلماءواضطر

المذكو!منالأنجياءأوموصيكتبهالم،والأنبياءموصىإلىالمنومةالمتعددةوالأسفار

هذ.بمياغةتامواالذيق،ا!هولينالكلتأبأوئكتظللكانتاللهروحولكن..حرفيا

الحرفيالمفهوم)وحي(كلمةمننفهمأنلاينبغيولهذا..عامألفمدىمحلىالكب
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المشالكابت!خفيمراشى

تاهواالذين،البثرلهؤلاءالالهالهاموهو،الاجماليبالمعنىتؤخذدانما،الكلعةلهد.

وتحن!نولهذا..التباينأضدهتابنةوعمور4مختلفةأزمنةنيالكتبهذ.بصياكة

لأنهم،اللهمنوحيالشتأنهاعدهملايعني،الكتبهذهنيالتارلخيةالأخطاء

أخطا+بوتومي!محبحيث،()فضفاضبمنى)الألهام(أو()الوحيكلمةيفهمون

لأ،الاجماليالمعنىعلىتفهمأنيخبنيالكتبهذ.:أنيقرونفهمولهذا،وتنانسضات

،1(جدقصفايكون)ةدكبيراتأو*النصوصهذ.تأوسلهنولابد،التفصيليمحلى

...الحديثالفكرهعتنجمحتى

عليها،المهيمنةالروحنهمأصاصعلى،النموصهذ.نراءةهوالواجب*ن!ن

بكتابةنامواالذينتلوبنياللهجعلهاالتيالالهامية()الروحوهي،لهاوالموجهة

.*المتطاولةالأجيالمدىعلىالقديمالعهدأضارو!ياكة

اللهمنحرفيوحيهيالنموصهذ.بأن،مؤمنمناليوملايوجدوساختصار

مايؤيد.أوله،المنطقةتراثنيمايمايلهلهالتفاصيلددنمحتواهابعضكاندانصبحانه

في!ها،تصمهممايثابهأوأسماوْهملردتمجاورلنلأقوامأخرىومصادرتنقيباتمن

تاريخياثابتاياخيراوهذ،القراَنأوحديثاالمكممةالخطوطاتمنالكثيرذلكومثال

له.مركزيةوئخصباتومحتوىاعجازا

الضمير**نجركتابهنيبر!عتدهنريجيمىوفهمالفرليينالكتابهنكثيروفيعم

هنشيئاأيضاأرمياضر*ونقل:هايليوبقولأخنلأيونبنثيدتأثرالمزاميرضركلاكبأن

الفرسيينالباحثينمنكثيروشتقد*الثانيوالمزمورالأولالمزموروكذلكأمنتموسيحكم

)يهو.(نيهصورواالذيالحدالىالقديمةمصربفلفةكئراتأئرواالقديمالعهدكتاب:أن

...الخ400(:)3هلاخيصفرفيكماجاه*الجناحينذاتالضى*بصورة()الله
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السلكابتاد!خنيهرنى

وأعامألفمدىعلىمحاضواالذمنالأضخاصمئاتجمئلوبئالقديمالعهدقابانبما

وتد5ظهرانيهابينيعثونكانواالتيالحضاراتبمخلفتلأيروا،الكتابمؤلاهنل!ن،!زيد

كانالالهوحيولعل،مالديهمالى)ضانةضتىوثقافاتومخطوطاتأصولالىاصتدوا

وما...واتحريفالأصطورسةبالرؤىتأثرأنلبثماالمناطقبعضنيصابقاتجيناعنثرا

مقارنةالكتبمجمر3أصبخالتوراةولعل،ذلكخلالمنالاالتوراةهعالعابههذا

الباخينأوائلمنديفوالأبوكان،المصاثرتعددحولواساطيرهاالابقةالمنطقةجمكبة

)يه،المنومةاطسةالوراةأضاريكتبلم(اللام)محليهموصأنالىتوصلواالدين

)ثيةالتئنيةضرفيوردماوهو،دننهوكيفية"موتهتمةهوصيكتبأن!عتلكف)ذ

!ر.الاصحاح(الاثراع

موصبراءةيؤكدالذي(الحاسم)البرهاناصا.مااستروكجانندم1753محاموفي

جبانصين!يجداتكوينصفريطالعمنأنومذكر،)اتوراة(اطمةالأسفاركتابةهن

نأيعتقددنوالعلماء!()الويمباسموإلثاني)يهو.(باصمالالىبمىأحدسا،جنبالى

ايأخرىالقمصكتبتبين!ا)يهوذا(الجنوبمملكةفيكتبتدبيهو.اطاعىالقصص

عندماسيمانوناةبعدظهروكلاهما،*)صاثيل*الثالملكةفي)بالوهيم(المتعلقة

وبامينيهوذالبط)حداهصا،متحارشينمملكتينالىداوودأصهاالتيالمصلكةانقمت

وشالثلاني)كزآالأجاطلبيةوالأخرى،)ألرضيم(وعاصتهاالجنوبفي

.(الحايةنابلىهدمتهن)بالقرب()ضكيموعاصمنهااصانيل

ؤتدسبقنصاباصابماعافي.وهوالالهيميالنصعلى!عابقااليهويالنمىويعتبر

تحويالتورا-منالأخرىالأريعةالأسفارأنالى1783(-)0178"لسكهورن"العالمتبه

.اضروكظنكمااتك!ينمنرمحلىمقصراذلكوليى،مختلفبننصينعلىأيغا

يكتبلمموصأنعثرالثامنالقرننهايةوترببمدفيصايصرع*ولهازن*جاءوتد

كتبلانمااليهالمنوبضر.يكتبلمسغوكذلك،ابالنوتالأصفارهذ.منضثا

الين.بمئاتونالهبعدالفرهذا

الىيخقمنوجدهالألهيسانص!ليلالىلىيلجئ**الباحثمحمد!مامحاموني

كتةوان،الأخرالقمعنمختلفةهرحلةنيمنهماواحدكلكتب،مخلفينقصين

الكهنوتيالمنظورتهادىوصذلك.وأسلوباوثثافةوكيثةفكرامختلفون،القصينينه!

.للأجار

مذبأيلانذهببأننانقول،لليهودالمقدصالكتابموضو2محلىايخروكتعيق

منأومتقاةمنحولةاعتبارهاالىمطلقالانذبأنناكما،الأسفارهذ.قد!ية)نكارفي

بأنهالامحرفتصامنعترفونحن...ماأساطيروصكليوماتتواجدرمماخارج!ةممتدر

وعلى)صراثيلنجيتبا.للمحرتهممتعدددنأنبياهالىبهموحىوأنهالهيمصدرذيكتاب

منهمالأجاروحتىأنفهماليهودوالعلماهالباحثينبامحتراتوكلنا،الي!هودتارمخى!
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التصالكلل!تا!خنيهراشى

تدبالتوراةاختصارايعرفوالذي-المقدصالكتابهذابأننقولف!تا،الديندرجال

قدالريةالأياديأنكماالنينومئاتأحفابمدىوعلىمراراكتابنهوأعدتحور

الحقبةأواللاهوتبةالرؤىمعماينجممعوالتكييفوالحذفوالاضافةبالبرمنهنالت

والأنبياءالأصليةالمعادرعنعهدبعدعنوذلكالخأوالكتابةلتارسخالتارلجة

وأللتنزياونيسكلوذلكالتوراةكتبمنواحدصفركتابةولويثبتلموالذينأنفهم

!)هلائه.العخميةيد.أوانبيتواجدلتاريخ

وياسلوبلذصوصالداخليللنقدنظراالحكملهذاتدفصناالإضاراتمنكثيراولعل

ومأكا!ومكاناتارسخاالكتبةوتعددالواحدالمقطعفيالقطعتعددالىاضافةالكتتابة

منْجملةتخلولاتكادالكتابهذاكونالىاضافة.الزمانوتباعدالحرفومشكلالتنقيط

وستهاوىاذطقينافيمماأوالعقلسعهايتناقضسواءالأخطاءببعضمخوةتكونأندون

ندلائلهبأصولهالقرا.ةعلىسعصأنهكحاالحديثةوالوصائلالمعاصرالعلميالنقدأفام

تعالىاللهلأنالهيمصدرذاتتكونأنيمكنولااطديثالعلمعنوبمبدةمتناقضة

فهو،أمامهمايتهاوىأووالعلمانطقيناتضعنه.مايصدرأنولاجمكنالحقالالايعلم

.محرفكتاب

منبعضهاصياكةواعيدمرارافقدتتدالتوراةنصوصأنالمعلومومن...

وكخت!اآوالتوراةمحألجناهاالتيالفصولني,سبتا.eوكله،مراحلعلىوذلك..الذاكرة

...اللهلوحيصادتاأولاتنزيلهومحندأوأظهنيكاناليةلرصالةكتاباكونهتلاتكر

صياكه.واعادتواهملتهصدتهوأفقدته،وحرتبهلعبتالزمانيدولكن

ممنالأنبياءتبليغكدقواجدايكنلمحزقيالمثلال!ارالأنبياءبعضأنولبدو

بلعليهسابقةالقداصةدرجةولهاومجمومحةمنوخةبنصوعىومحتواهالرصالتهمسبقه

رغم،شخصيةرذصةونقمنهمالبعضتبلغفجاء،انذاكمفقودةكانتربماالممادر.ظأن

حولثلاموصأيامنيتبليغمنسبنمماتطوراكثروهو،الله.منبهموحىالبلاغكون

وذلك،بعدنيمااكثرالأهرهذاتوضحوتد...وتوجيهلاسهاداباحاتهاالدعوةمحتوى

هثلوتادةيأنياءنسبتوالتيالابقةالكلتبلمجملمتساحزتيالكتاباعتبرعندما

وقد،ايهوديالفكرفيبحديدضبهجزتيالدعوةكانتنقدوسذلك،وكير.ولوضعموص

قبلالبرارينيأناسدعوةمنتطوراأكثرتنظبيةنواةوربمالاهوتةرذمةعلىاحتوت

.وعصر.حزتيالتواجدمنآعا07

الىاضافةواسبوفحللتجديدنواةيحملالأنبياءذيالثرعينتجددأنالمعروفمناذ

بانخ.المعروتوهوالكلوتأواتناضيعنصر

بهيتميزربماواللىيالبطيئالتطوراهذوجدبعدفيماالكتبجمععميةوكد...

نظراالجدةفيمفرطامحملهيكونبلماتجلهالىبالضرورةميرأندوننجيأومملحكل

)ضارةعدممننلاحظهماوهرأبئعهبد3!تتعكلمواتيصبقتهالتيالمصاثرلفياب
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الم!لكابتدخنيمرامق

النابقةالكتبتلكعلىتونر.عدمالى)ضارةنيجتلماكليةتجاهلهأوحزتالالني

.ومتطورةجديدةلاهوتيةنظرةلامحطا+نعابهاالأهور)محادةفيتوصجيامحملهنجاءعليط

بعضكونرغمالمقارنةعندومحتواهاالتوراةلتللتارىلكلجلياذلكظمروقد

وأفقدانهابعدوذلكجدامتأخروتتنيجزئياضيعتتدأوعيهاالعث!ورتمتدالوثلأمق

اثباتفيودقةحيويةأكثربكونهاالبابليللبمالتاليةالمرحلةتميزتولقد،تلفها

..آقالحاصالترنوفذوالنبواتالأحداث

الأندثارمنابهوديةوالعقيدةالدعوةبحفظالقيامفيهوحزقيالأمثالأننرىوهكذا

تاريخنياتوراةهنالأكبرالجزءفيابأوصاعبعدوالعلصاءالباحثينرأيوهو،خاصة

زمانه،لظبروتومعاصزةتجديديةرذسةوفقجديدمنذلكوضعفحاول،تواجد.

المصادرعنالأخذوماعمنية.لاحقعملللمخطوطاتالجزئيةاللاحقةوالاكعافات

مقارنةمحلىبناءوتثذيبخيارمحلىوالأحبارالكتةمحندبتدكانبأعثيبعملاهالرة-

اليهودعأتوامبيناثسعةالفهيةالمروصاتأوالعبيالتراثأواكر-الذمخزوناتمعْ

كانتالمحليةالرديفةالمصادرمنبالاسنعانةالصيافةمعالجةوعند.المنفىفترةفيخاصة

نيمااتثابههذاسببهوهذالربما.ومخوىلفةايأسطو،يةالمادةمعالحلطعمليةتتم

هذ.اتجديدمححليةوربما.ككلالمنطقةتراثهعتثرشيةاوتصميةمادةمنالتوراةحوته

.البهاربالأنياءلنميتهمدفتللبحض
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الشالكابظدسعفيهراثى

توضيحي6ملحق

وأالتوراةنموصنياللامعليهافياللهعدبنمحمدبمتدماتالنبوهحول-ا

لمحل:لاعا

عيهم:-الابقةالمقدصةالكبفيالتالينبالأنبياهالاراتوحول

و91-11/-18الاثراعتئتفيموصىافيلانعلىوردذلقد

:العباراتبهذ.موصىأدوناي*كلمو

لكمويقولنحهنيكلاميوسأجعل.ثلك)خوتهموسطمننجيالهم.صأتيم.-..

باسميافيهذابهيتكللمالذيكلاميلايمعمنثمةوجدفاذا.بأحدثماكل

*.محبسأحاجهالذيأنانانني

نصعنمأخوذأنهكماالحاليةالتوراةنيموجو!بهاسثهدتالذيوالنص...

ولمل.*الو!هةأي..."تتونيا":محنوانألينروأمحطا.الرابعةالمغارةهنمحبريقحراني

وسطمنوذلكشبيا..اللاممحليهمحمدمجيءفيصحيحةةنجوههولموسىاللهقول

خلللمراههمبناسصاعلنلمنهومحمداأنومعروت.اسراميلنجيأصولاخوة

.لاصحاقاخ9ءصاعلالذ

اتثه:وفيأضيامحندوخا!متكررذكرنهي%لثايةانبؤأما

بامحر-رحتوحلت؟وظهرباء!لىتدالذبأن:لقولهاتوراةوفي:-2ل!3-

وابدوالانذارباتروصيهس-بفلطين-التدسمنمقرصةعلىبالجليلجبالوهي

بعضوحبمكة"-منيوهينميرةمحلىجالوهي-فارانهنوةلككفيرةوبأعداد

واضحةوالعبتارات...والعلحاءوالبحلاسةالكتبةبقول)صاعلمقامبهانارانف!نالدارصين

ومحمد.وعيىموحماني

نجوءاتهماأعلا.المقطعينكلتيكونتمامايخكردنواليهودالميحبونأما...

حزتيالكتابنيأخرى)ضاراتدردتوقد.اللامعليهائلهرسولبمحمدوسثر

وتتدصالمجينمحداق!ادموضعايومالمتبريوخا)لمج!لنان"الأناجلأها..ملا

...اليهيوحىبماالاولايتكلماللهمنهدبيداكونهوحولقيطالفارعنتكلمذقد،كير

جم!رمذهبوهو...محرفةترجماتمحنخطأبعدفيماالقدسبالروحذلكأولوتد

بهالانعترفأخرىأناجلوهناك.اللهرصولمحمدْنبوة)نكارني،الومالنصارى

ينكردنوالعبرانيون.محمدالنبيبمقدمصراحةتقرفوهيفحولةوتعتبرهاالكنية

ظهر.حينالمحيو3عنخىابخوة

بعضهمبثرتدالمقدمةالكتبنيالمذكورمنالأنبياءمنبعضاأنالمعلوموهن...

تأكدارمماالجحيعفدفهمالابلاعتكررنقدال!ارالأنبياءأما...اللاحقالأخربمقدآ

..ا!اتمومحمداللاآعليهالميحكعىبهمللإيمانودعوةر!الاتهمأهميةعلى

ومحنهم.محصورهمعنلاشاراتمحلاماتالكتبفيوذكرت
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الند!لكبكدخنيكليثى

سلامه31وموثفالميمادبارضاليهوددعلويحولختاميةخلاصة-2

الكريم،بالقرأنومقارنةف!نهاصتنتاجلأنامحلىوكخلامة،الدنمياتطقأخدظطلاذا

فيجاءففد،انورايةللرواياتنصححهمحرصاللىيوالوحدصدىتبلغأخروهر

لاخفاهو!ريفها!ويرهاجاهمد-كبمنضابهوماالأناجلوممذلك-الرراأأنالقران

.بتدحمتها.الاقراتمعالبنهرومحلىأحكامهااتلأوهلامحهابمض

لبنيموعودةكانتالمفدصةالأرضأنمحلىواضحتم!محفيجاهمدأنهك!

صنةأرسينالمحارىنيوقلعراضلالهمصبمنهافعواولكلنهمهوصترآمن)مرامعل

.موصنجهممعبزاتمنعهدقريبوهمومثاتهالذبمهدوكفرهملممعدتهم

العافي.محلىونضلهمييلاصبنياصطفىتدأيضاالقرأن!صانلهبأنون!ول

ثبأبرللأنبماضتابتهموندشرشهملمضاهينومبقهمانضوالهمبمدقةلكوكك

ملأبعها.بممؤصدتوراةوفوألا7الأولوحابهاالبرحهد-0نبرةنزل!.بعنهمالأعرا.ق*همب

واتكاينىالإصرومخئفانعل.م!اإمربخ!ئنغنجتد*ئب!انج!نبحنغجاهوتد

تله.محلىومأهرواوكذبو.محا!و.الودتتذيجصهورولكن:المملممبشوممححأ

ماهبملأها.اتوراةمضاهينبعضالمحتعاليموفقناصأولالمحيةتمتبروسدلك

وكفرالكتابأملبمفىبهأشالذيالدَرصلذدالحدةبانبوةفغفهرأ!قا

الههوداتجرهاواتيوالاخياروالأمرةوالنعالياتنردنصنلا!ملكوول.الأخرابعض

افرادمينهوvaودفطرسهبباط!هال!وحمدهـمنلنصر6الاكلفماعلمحكرا

مكلارآفيوخاصةتعالمهمولمباعبأفبطسهوالتمديقالأحدالواحدلذوالبوقيالألوهه

)كرييلا":أنهعلىنصاللصهةورمحوتهالاصلاآولكن.اللَهبهأمرهاوتبقالأخلاق

نهمأهقمنللْهمرجأضابهموابوصالمائىوخىوانصارىايمودوأنالد!ن"ني

ازلعاؤمحندوخاتالدينهذاركاسزأحداللسنالتعا!ى.الأخروالهومبالئه

تحتاكانووالذيايهو*اوبالملصينالدلينأوأدرومامولفعتلماخلافا،وقوحثه

.الأموذاكرةالكببطونفيمحنو!وهو.....ولاتهم

وقدالزمانمحيهامحفامفاهماليوأأضحتالمومحو!ةوالأرضوالأثرةالعلوفصناهمم

تطيقفدوذلك.".لناسأخرجتأمةخيركنتم":تعالىائدبقولالإءآنضها

لجميعخلافاوذلكجصعاالكتبفيالمرالحهتمنجهاكلنواتيالأفباهلد!نامةأي

ئر،معها.كرتوأنأخ!ندونتومنيتخصبصا"رطهاجاهتواتيالأخرىاثعوب

خاصةالإصلاممحلىلاحقةعمورفيالميعا*بأرض!مولمن!عويمهلوت!لىلك

والائاتالتوماتوتعددأحدلرفاممحدآمعومنار!هاثدرمهاالأرضفيانثلر.بمد

.محر.لماوات-اطاتمالددنهيواحدةوضدةمينلوا.غت،الأمةلرحدة

في!نغمنأولكلنلأنهربمارذلكالزمانمنحلركذلككلنرمماالحتارالدْدثب

كانةلكولكن...والأنبيا.الرصلفطوتوالت6-شروطقالمطلقلصنلتوحعدعلى
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ثا-ح!ر-راصبج!كر.-"عر.مخا-جغد.-،ختىلهمص،حر-ثعم
والدين.اللهعهدمنهمأحداصتحقفساوالئرالألهةبأنصافالأوثانومزجتكأساطر

...الأرضاللهالرثهباعتممومناللهبن

بدعاوأمتانوسةبوثاثقأجئناسواءاليومعاهاباطلةاليموديةفالدعوىقلناوكما...

تجبفحوىليقرؤواكثراينفتحواأنأجارهاعلىكانولعله.فطقيةبمقارنةاوتاريخية

...المجالدينمنيخرهم

تولهالانتتاحيةالأياتهنالاصراهصورةنيجا+نقد،القرأننبوءاتحولأما

يأالماضيصيةنيقضفعلوجاء."..الكاب0في)صرائيللبني*وقصيا:تعالى

.جملها-كدصيمصرةفيذكرمقضيا؟-كماإهرا.الهيا.كونهعلىدلالة

بميفةفدنعلوجاء.*.كبيراعلواولتلونمرتينالأرضفي*بتفدن:وتتمتها

*ن!ذااتوكيدونؤنللتوكيدالقملامبنشرحهييليلماالاشقالمعنىفيايالممارع

وكان..الديارخلالفجاصواشديدبأصأوليتعباداعليكمبعثنااولاهماوعدجاء

.مفعولا*وعدا

وتحطيمبابكنفيعلىرممادلالةوهوجي!الماضيالفعلبميفةالكلامجاءوتد

فاوالمقصود.(ولهودا)اسرائيلوابخوسيةالث!ايةالمملكتينتقتيلبعدوالبيالهيكل

*...عليهمالكرةلكمرددنا)ثم:*حققنا."أي:مفعولاوعداوكان.+الآشوريين*هم

اصرائيلدولةاتتصادنبةأنومعلوم8نميرا(أكثروجعلاكموينينبأموالواممدناكم

*.كلهاالمنطقةعلىمتفوقالشكركبماوتوازنهاتناماكالبونميرهاوأحوالهاالمعاصرة

اطبلوهنا*الناصمنوحبلاللههنالابجلثقفواايخصاوالمكنةالذلةعليهموضرصت

نفىونيتولهمنسيليفيماالحتميالذوعدلتحمينوالماعدةالعونعلىدلالةذي

.الرطوفيهافلها*أصأتملانلأنفكمأحنتمأحنتم)ن*الإسراء"االورة

وليدخلواوجوهكمليوؤاالآخرةومحدجاءفاذا.ول..:القراَنتولالأياتونهاية

ابقهذاوفيمحدنا*عدتم!)ن.(..)تيراماعلواوليتبر،اةمرأولدخلوهكماالمسجد

القملامهعالمضارعالفعا!اس!تعكلفقد-اضقبالةوهي-الثانيةالكرةوعدتحققمن

محمد.نجوةفترةبعدنيماانهزامهمأوالقاةويعحقالخميالتحققبابمناتوكيدلنون

تحطيمهوالمقصودبأنالبعضولقول.تواجدهمصققومعلىدلالةالثانيةللمرةوالدخول

مغلولينكانوافالبهود،لايطابقهالياقولكن،الرومانيدعلىم07عامأدرشليمهيكل

صابقالعهدهذاأنكماالزهانمنحرفذالرومانيالاحتلالوتحتحينهاأمرهمعلى

نأكصا.حينهاالمعواجدينعلىإمرائيلبخيالكرةتردولمطويلبزمنالورةتنزيا!على

للمرةيدخلواكي.م07عامالقدسوحرقنحطيمتجا!انهزامأونزوحلهميبقلمالروم

.الالمامقمد...ديارهمإلىالثاية
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الشلكابناد!فيمراشى

يكفيوكانالمضارعالفعلخلالهنالاستقالأسلوبلاستعمالدامحي.فلا..

ومنزا.وموتعهامحجاز.نيمعنىلهحرتْوكلالهيكلام.نالقرآننعلموكما....الماضي

ال!2طالرط
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المقدسل!بتاردخفيموانى

الأحداثوأهمواليهودالمنطقةتالنىفيزمنىجدول

!قههاحوالي

!ق51؟2لياحو

الئاتيالقونحوالي

ق.معثمر

لللرعالنالعمارنةثلرسالكحسب-

إسراليل.بنياسثعباداخناتو!ت

رسميسعهدليهوسىونبو8الخووج-

ول!هوهنبلاجاللاني

اللمراليالقبالليوالثنظيموالقضاةيويلمعت

والللسطينيفى.الضانيفىبلادليخرقهع

ارضعلىالاسثحواذسبيلليالمنطقةفبمحروب

!قا030حوالي

-م722-721قحوالي

نطاماحداث3.-سيمانداود--شارولالملكية-

الكي.وكبيروالمستشارفيالمجالس

الخاسىشلمنمرقبلضاالسامرءوسلوطحصار-

مملكةونهايةنينوىالى-النصياللانيوسرجون

)سرافى.

رالساهرءالجليلا!االكبيرونك!إسراليلمملكةنهايةوهع

الجدد8السادنقلهمسنوالأجانباللارونومنهم.

!قي!حوالي

.مص3حوالي

يلكلعيرنيدعلىيقكليهوذاملكجزوزيا!االملك-

للمنطقة.مصسواحثلالامجدوليينكو

مصرلرع!نينكلعلىينتم!البابلينصربنوخذ-

معللبابليينالجريةيممعيواشيميهوذاوهلك

لللورء.تحضيره
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حوالي!؟خم

3ق3!واليكأ

8؟؟ف!!!والي

مقرله!حومي

قم322حوالي

3ق-ده!ولرمن

ق3-142من!

مقهـا7

فض142

ق643-63الي!و

مهكهمه

قم6

في!4اووحوالي

ة7ه!والي

المشالكتابتارلخفيثىمرا

بلبلا!يولثميمالم!لىحمل-

+JAI8سن!ة.للبابليةالمبمنس

وهربوالشعبالملكنليمعالهيكلوحرقيالقس-ط

لمس.البى

لليهؤث!ريجيةبعولةالمطلقبلإلشدسيروسهنشور-

المادش!ا+ار8تحت(عونا-نيميا-بابل)زرو

المسثعة.سبنيةالحبهلابلية-

ولمسنهربنأجمرالثاهنلوراحداث-

دبنيةكلولةبيلإداوالاعتوالىاللأالثرثى.ارصماحكل-

نجها.الخممةالنتىنرليالحنل!سمت!ة

لييهو!يةمر!زتواجدمعللقسكبواكلسفيوفسا!6-

المن!.عبرونلكوبلإلممو

85عاموحوالي!دخليةممس!بلماالمن!ةاحثلال-

وباليونانية.اكل!مفدرية!للثوراةالسبيعينة!لأرجمة3فا

!سلوتجة.سدريالولةلبلضهالمنيلعتكل

حثموثحتالرمانيالحيوطسطينْتحتبلجمعلأ5ريا-

اليونانيةالتاثيراتالخللمعابيلانوسالرابعانطيوخوس

الم!ابيونولورةالمنطلةليالمفلة

ويسونلسورياالنانيلبم!ريوسبفىلهناليةمعاهدة-

والزعيمليهوذامحدودبا!ستقورقمثو&الصن!موني

اعظم.وكمنعسثرىسهيلوتفقسليهوالصنمموني

والردانمباشسةد!مانيةولاياتتصبحاناويصنسوريا-

والكلأنيهؤأم!و4يعيندنطنينهم

اجمرونلكسلي!ولتلروماالع!يكالملكلبمنح-

ومجليل.$JAWAJأبصمناطق

زكريا.بخاالمعمدانيوحناوولة-

النبي.مريمبنعيصىيسو،ولادء-

باليصدوالتنيىال!وسارالقسوخرابحمتا-

.النصارىو
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 تم تحميل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 
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